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1. Inleiding 

 

Onder kennisgeving aan gemeenten zijn de afgelopen maanden de eerste contouren voor het 

vervoerplan 2020 geschetst. In overleg met de provincie is ervoor gekozen om in 2020 enkele grote 

wijzigingen door te voeren. Ons doel is om in 2020 een zodanige herschikking van het netwerk door 

te voeren, dat we daarmee toekomstvast zijn tot minimaal het eind van de concessieperiode.  

Het concept-vervoerplan is in de afgelopen maanden verstuurd aan het ROCOV, de provincie Utrecht 

en de OR van Syntus Utrecht. Allen zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren, evenals de nieuwe 

Statenleden die in een speciale bijeenkomst zijn geïnformeerd over de plannen. Daarnaast zijn er 

gesprekken gevoerd met de gemeenten waarin grote wijzigingen plaatsvinden, zoals Rhenen, De 

Ronde Venen, Amersfoort en Veenendaal. In dit vervoerplan zijn de reacties en opmerkingen 

verwerkt. Het vervoerplan bevat een aantal verschuivingen, die per saldo positief uitpakken voor het 

merendeel van onze reizigers.  

Belangrijk onderwerp in dit vervoerplan is samenwerking: met de provincie maar ook met 

gemeenten en omliggende concessiehouders Qbuzz en Arriva. Het plan laat zien dat we in een 

concurrerende markt met elkaar kunnen samenwerken. Het onderstreept waar we als Syntus al 20 

jaar voor staan: SYNergie tussen Trein en bUS. Het gaat verder dan alleen een in de vergetelheid 

geraakte slogan. Synergie in een vervoergebied moet zorgen voor een gezamenlijke reizigersgroei 

waar iedereen (vervoerders, opdrachtgevers, reizigers, rijdend personeel) baat bij heeft. 

Samenwerking kost wel tijd. Daarom is er bij dit vervoerplan nog geen definitieve dienstregeling 

gevoegd. De meegeleverde dienstregeling kan op punten en komma’s nog aangepast worden, 

bijvoorbeeld omdat de dienstregelingen van Qbuzz en Arriva nog niet gereed zijn. Het aantal 

dienstregelinguren (dru) kan hierdoor ook nog licht verschillen, maar de verwachting is dat dit 

verschil beperkt blijft tot maximaal 1.000 dru. 

Ik wil graag eenieder bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit vervoerplan. 

Speciale dank gaat uit naar de collega-vervoerbedrijven, die samen met ons grenzen verleggen en 

met ons aantonen dat je als concurrenten ook kunt samenwerken: op naar nog méér samenhang! 

 

Maxim Meijers 

Deventer/Amersfoort, 4 juli 2019 

 

Update 15 augustus 2019: vervoerplan aangepast aan afwijzing gedoogverzoek lijn 280 en laatste 

stand dru’s.  
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2. Analyses en aanpassingen per corridor 

 

In het vervoerplan 2020 staan een aantal grote wijzigingen centraal. Kort gezegd: halverwege de 

concessieperiode wordt het netwerk nog eenmaal volledig onder de loep genomen en worden grote 

aanpassingen doorgevoerd. De wijzigingen in het netwerk in de provincie Utrecht hebben voor het 

merendeel van onze reizigers positieve gevolgen. 

In dit concept vervoerplan worden de grote wijzigingen per corridor beschreven. Daarnaast worden 

de wijzigingen op de overige lijnen vermeld. 

  

Analyse 
 

Ook voor dit vervoerplan zijn alle lijnen van Syntus in de provincie Utrecht geanalyseerd. Deze 

analyse is gemaakt op basis van de live-data van de bussen, de OV-chipkaartdata, reizigers middels 

klantcontacten, input van ROCOV, provincie Utrecht, gemeenten, chauffeurs en andere stakeholders 

(ouderenverenigingen, jongerenverenigingen, bedrijvenkringen). De volgende onderdelen zijn per lijn 

geanalyseerd:  

- Route 

- Rijtijd en punctualiteit 

- Bezetting op het drukste punt per rit (dit punt kan per rit verschillen) 

- Aansluitkwaliteit 

Aan deze analyse is zoals altijd grote zorg besteed. In dit vervoerplan wordt de analyse beknopt 

weergegeven.  

In de analyse van de rijtijd wordt gebruik gemaakt van daadwerkelijk gerealiseerde tijden. Die 

worden geanalyseerd met behulp van onderstaand type schema. In de onderstaande afbeelding 

wordt uitgelegd hoe deze grafieken gelezen moeten worden. Dienstregelingen worden gepland op 

de 85-percentielwaarde: de tijd waarin 85% van de bussen de eindbestemming kan bereiken zonder 

vertraging. Dit sluit het best aan bij de norm van de concessieverlener die stelt dat bussen binnen 

maximaal 2 of 3 minuten na de oorspronkelijke dienstregelingstijd moeten vertrekken. 

Anders dan andere jaren wordt in dit vervoerplan niet bij iedere lijn de rijtijd benoemd. Op álle lijnen 

is de rijtijd waar nodig aangepast, zowel meer als minder tijd komt voor. Daar waar grote uitschieters 

in de rijtijd zijn, zal dit uiteraard wel benoemd worden. 
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Dienstregeling 2020 

Uitgangspunten provincie Utrecht 
De concessieverlener heeft de volgende uitgangspunten meegegeven bij het ontwikkelen van de 
dienstregeling 2020: 
1 Inspelen op actuele ontwikkelingen en regulier onderhoud aan de dienstregeling.  
2 Materieelvernieuwing: instroom 5 zero emissie bussen.   
3 Evaluatie ov-bediening Nationaal Militair Museum en Henschotermeer. 
4 Meewerken aan netwerkherijking buslijnen Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. 
5 Toekomstvast flexibel vervoer, waaronder evaluatie van de proef met flexvervoer in  
              Woerden. 
 
De bovenstaande uitgangspunten dienen als basis voor de ontwikkeling van het vervoerplan 2020 
van Syntus Utrecht, naast de in het bestek opgenomen uitgangspunten. Uitgangspunt volgens het 
bestek is dat op die tijden en plaatsen dat de vraag groter is dan gemiddeld zes reizigers per rit, 
een lijnbus rijdt. De norm is een handvat, geen scherprechter.  
 
Gelijke exploitatiebijdrage 

In principe is voor de dienstregeling 2020 het aantal dienstregelinguren (dru’s) gelijk. Er zijn wel een 

aantal kanttekeningen: 

- SyntusFlex Woerden en Mijdrecht: reguliere dienstregelinguren kunnen worden omgezet in 

SyntusFlex-uren. Maximaal het aantal vrijgekomen dienstregelinguren uit de ritten in 

Woerden in Mijdrecht kan gebruikt worden voor SyntusFlex, deze uren zijn hiervoor 

gereserveerd. 

- SyntusFlex Amersfoort: samen met de gemeente Amersfoort worden de mogelijkheden 

onderzocht om lijn 1 (Soesterkwartier) ’s avonds en in het weekend als SyntusFlex te rijden. 
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In het vervoerplan wordt gerekend met lijn 1, dat wil zeggen dat als SyntusFlex hier 

ingevoerd wordt de dienstregelinguren van lijn 1 ter beschikbaar zijn voor het project. 

- Lijn 120 in Maarssen en Utrecht: In overleg met Qbuzz/U-OV wordt voor lijn 120 een andere 

route voorgesteld tussen Maarssen en Utrecht. De extra dienstregelinguren voor deze 

aanpassing komen bovenop de vastgestelde exploitatiebijdrage. 

Elektrische bussen 

Uiterlijk begin 2020 arriveren vijf nieuwe elektrische bussen, wat het totaal aantal elektrische bussen 

op 7 brengt. Deze voertuigen vervangen één op één vijf dieselwagens. De verwachting is dat twee 

van de zeven bussen zullen rijden vanaf de stalling Bunnik, de overige vijf vanuit Amersfoort. 

Er wordt steeds meer ervaring opgedaan met de elektrische vloot. De actieradius blijkt groter dan 

eerst (voorzichtig) ingeschat: de bussen kunnen nu tot 250 km worden ingezet zonder tussendoor op 

te laden. 

Rijtijden en vertrektijden aangepast per lijn 

In het vervoerplan 2020 is niet alleen met zorg de totale rijtijd per lijn aangepast, maar is ook de 

rijtijdverdeling binnen de lijn weer uitgebreid bekeken. Hierbij is niet alleen gekeken naar de data uit 

de systemen, maar is ook geluisterd naar het rijdend personeel en de ondernemingsraad, die hier 

tips over hebben gegeven. Ook vertrektijden en aansluitingen zijn weer nauwkeurig beoordeeld en 

waar nodig of wenselijk aangepast.  

Samenwerking met collega-vervoerders 

Voor dit vervoerplan werken we zo veel mogelijk samen met onze collega-vervoerders in de 

provincie Utrecht. Met Qbuzz is een samenwerking opgezet op lijn 50 en 120. Met Arriva wordt 

afgestemd over lijnen 280, 295 en 195. Met Connexxion wordt afgestemd tussen Uithoorn en 

Mijdrecht. Nog niet iedere samenwerking/afstemming is volledig definitief: voor lijn 280 is nog niet 

bekend of de voorgestelde nieuwe route naar Kesteren gedoogd wordt. Het alternatief is voor deze 

lijn rijden naar de huidige locatie: Rhenen dierenpark. 

Kalender 

Op de volgende pagina wordt in de jaarkalender toegevoegd, waarin exact te zien is welke 

dienstregeling wanneer geldig is. Belangrijkste data: 

- Kerstvakantiedienstregeling: 22-12-2019 t/m 04-01-2019 

- Oudejaarsdag: 31-12-2019, de dienstregeling wordt dan gereden tot 20:00 uur, de laatste 

bussen vertrekken om 19:59. 

- Zomervakantiedienstregeling:  12-07-2020 t/m 29-08-2020 

- Feestdagen: dienstregeling als op zondag 

- Koningsdag valt op een maandag, dienstregeling als op zaterdag inclusief nachtlijnen 

- Koningsnacht valt op zondag, dienstregeling als op vrijdagnacht 

- Bevrijdingsdag is komend jaar voor veel mensen een vrije dag: We stellen voor om hier de 

zaterdagdienstregeling te rijden. Dit is afgestemd met U-OV, Syntus Gelderland en Breng. 

Arriva Zuid-Holland beraadt zich nog: dit kan gevolgen hebben voor de dienstregeling op lijn 

295 op 5 mei 2020. 
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Nr. Ma Di

W

o Do Vr Za Zo

48

49

50 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31

Nr. Ma Di

W

o Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 1 2 3 4 5 5 1 2 9 1

2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16 11 9 10 11 12 13 14 15

4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23 12 16 17 18 19 20 21 22

5 27 28 29 30 31 9 24 25 26 27 28 29 13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

Nr. Ma Di

W

o Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

14 1 2 3 4 5 18 1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7

15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14

16 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21

17 20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28

18 27 28 29 30 22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30

Nr. Ma Di

W

o Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

27 1 2 3 4 5 31 1 2 36 1 2 3 4 5 6

28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 37 7 8 9 10 11 12 13

29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 38 14 15 16 17 18 19 20

30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 39 21 22 23 24 25 26 27

31 27 28 29 30 31 35 24 25 26 27 28 29 30 40 28 29 30

36 31

Nr. Ma Di

W

o Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6

41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12

42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51

43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52

44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53

49 30

Maandag-vrijdag Schoolperiode

Maandag-vrijdag Kerstvakantie

Maandag-vrijdag Zomervakantie

Maandag-vrijdag kleine vakantie (geen scholierenlijnen)

Maandag-vrijdag Schoolperiode-zomer (Lijnen 603, 695 en spitsrit 106 rijden niet)

Maandag-vrijdag extra ritten museumlijn 356

Maandag-vrijdag afwijkende schooltijden

Extra nachtbussen

Oudejaarsdag (Dienstregeling tot 20:00 uur)

Zaterdag niet-zomer

Zaterdag zomervakantie

Koningsdag / Bevrijdingsdag (zaterdagdienstregeling)

Zondag niet-zomer

Zondag zomervakantie

Kalender vervoerplan 2020 PU

December 2019

Juli 2020 Augustus 2020 September 2020

Oktober 2020 November 2020 December 2020

Januari 2020 Februari 2020 Maart 2020

April 2020 Mei 2020 Juni 2020
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Leeswijzer 

Per corridor wordt eerst geanalyseerd. Vervolgens worden de voorgestelde wijzigingen uitgelegd en 

onderbouwd. Per lijn wordt in het vervoerplan een nauwkeurige schatting aangegeven van de 

wijziging in het aantal dru’s voor het dienstregelingjaar 2020, in vergelijking met het 

dienstregelingjaar 2019.  

In de conclusie van dit vervoerplan wordt aangegeven wat voor het dienstregelingjaar 2020 het 

totaal aantal dru’s is, vergeleken met 2019. In de bijlage is het totaaloverzicht voor 2020 met een 

spits/dalverdeling te vinden. 

Als bijlage wordt ook de dienstregeling meegezonden. Deze dienstregeling is zoals gezegd onder 

voorbehoud van afstemming met andere vervoerders.   
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Stadsdienst Amersfoort 

Lijn 1  Station – Birkhoven Park 

Analyse 

 Bezetting 

De bezetting op lijn 1 is, met name in de avonduren en op zaterdag, nog steeds laag te noemen. 

Veelal komt de bezetting op het drukste punt gemiddeld niet boven de 5 reizigers, zoals is te zien in 

de onderstaande grafieken. De meeste reizigers reizen met lijn 1 ’s avonds en in het weekend tussen 

het station en het Eemplein, waar ook veel andere buslijnen rijden. Op het traject Soesterkwartier – 

Eemplein/Station is de bezetting nog lager, namelijk maximaal 5 reizigers. 
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Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

We stellen voor om lijn 1 na 20:00 uur ’s avonds en op zaterdag niet meer aan te bieden. In plaats 

daarvan willen we samen met de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort zoeken naar een 

maatwerkoplossing die beter past bij de behoefte in het Soesterkwartier. Ook de gemeente 

Amersfoort geeft in hun reactie op de uitgangspunten voor het vervoerplan aan dat dit een gewenste 

richting kan zijn. 

Een voorbeeld daarvan is SyntusFlex, daarmee kan het mogelijk zijn om meer locaties te 

bedienen.Een directe verbinding met meer haltes in het centrum, met het ziekenhuis en eventueel 

met de achterzijde van het station behoren dan tot de mogelijkheden. We werken de 

maatwerkoplossing uit in het definitief vervoerplan, na overleg met provincie, gemeente Amersfoort 

en andere belanghebbenden zoals het ROCOV. 

Mocht het niet lukken om een alternatief voor lijn 1 te ontwikkelen per december 2019, dan blijft de 

huidige dienstregeling van lijn 1 gehandhaafd.  

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

5034:32 4855:12 (-1200 indien 
SyntusFlex) 

 

Lijn 5  Station – Vathorst via Schothorst 

Analyse 

 Route 

De route van lijn 5 is in 2019 niet gewijzigd, maar nieuw is wel dat er minder ritten rijden tussen 

Schothorst en Vathorst. Voor lijn 5 leidt dit niet tot capaciteitsproblemen. Wel zijn er enkele 

klantreacties binnengekomen, reizigers vinden het logischerwijs minder prettig dat er maar 

tweemaal per uur een bus rijdt door de oostelijke wijken van Vathorst. 

 Rijtijd en punctualiteit 

Het keren van de bussen op Schothorst laat zien dat de rijtijdverdeling nog niet altijd voldoet. Er is 

vaak (iets) te weinig tijd tussen CS en Schothorst en v.v.  
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 Bezetting 

Op het traject Schothorst – Vathorst is de bezetting gestegen, een logisch effect van het minder 

frequent rijden. Voor lijn 5 zorgt dat voor voldoende bezetting in de meeste ritten, zoals in de 

onderstaande grafiek te zien is. Aan de randen van de spits zijn enkele ritten tussen CS en Schothorst 

en v.v. minder bezet, gemiddeld minder dan 6 reizigers. Het betreft met name ritten in de tegenspits. 
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Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Op lijn 5 wordt de rijtijdverdeling gewijzigd, zodat ook de in Schothorst kerende bussen gedurende 

de rit meer punctueel kunnen vertrekken. Daarnaast wordt op verzoek van het ROCOV zo veel 

mogelijk aansluiting geboden tussen de kerende lijn 5 en de doorgaande lijn 7, en andersom. Dit is 

niet altijd mogelijk door wisselende rijtijden, maar we doen ons best deze aansluiting zo veel 

mogelijk te bieden. 

In de ochtend- en avondspits zijn enkele spitsritten van/naar Schothorst komen te vervallen, met 

name in de tegenspitsrichting. In deze ritten is de huidige bezetting gemiddeld onder de 6 reizigers. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

17267:12 17780:11 

 

Lijn 6  Station – Liendert en Rustenburg 

Analyse 

 Rijtijd en punctualiteit 

Op lijn 6 zit nu te veel rijtijd vanaf het station naar Liendert. Vaak staan chauffeurs onderweg 2-3 

minuten te wachten bij de halte Neptunusplein. Daarnaast wordt er door bewoners geklaagd over 

draaiende motoren bij de huidige tijdhalte Ganzenstraat. 

Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Op lijn 6 wijzigen we de tijdhalte in de wijk, dit wordt het Neptunusplein in plaats van de 
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Ganzenstraat. Zo neemt de overlast in de wijk af. Daarnaast wordt de rijtijd aangepast zodat bussen 

niet onnodig staan te wachten. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

12698:55 11879:26 

 

Lijn 7 Station – Vathorst via Zielhorst 

Analyse 

 Route 

De route van lijn 7 is in 2019 niet gewijzigd, maar nieuw is wel dat er minder ritten rijden tussen 

Schothorst en Vathorst. Voor lijn 7 leidt dit op specifieke momenten tot overbezetting, vanwege het 

verhuizen van MBO Amersfoort naar de Valutaboulevard.  

 Rijtijd en punctualiteit 

Het keren van de bussen op Schothorst laat zien dat de rijtijdverdeling nog niet overal  voldoet. Er is 

vaak (iets) te weinig tijd tussen CS en Schothorst. 

 

 Bezetting 

Zoals gezegd is de bezetting op lijn 7 tussen Schothorst en de Valutaboulevard in de spitsen soms (te) 

hoog. De gemeente Amersfoort en chauffeurs geven aan dat dit zo nu en dan leidt tot achterblijvers 

en overlast. De scholieren worden verwezen naar de haltes van lijn 3, 5 en 101 in de directe 

omgeving, maar dit heeft nog niet altijd het gewenste effect. Aan de randen van de spits zijn enkele 

ritten tussen CS en Schothorst en v.v. minder bezet, gemiddeld minder dan 6 reizigers. Het betreft 

met name ritten in de tegenspits. 
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Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Op lijn 7 wordt de rijtijdverdeling gewijzigd, zodat ook de in Schothorst kerende bussen gedurende 

de rit meer punctueel vertrekken. Daarnaast wordt de overbezetting aangepakt door gericht enkele 

extra ritten te rijden van en naar de Valutaboulevard. Dit zal niet met lijn 7 worden opgelost, maar 

met USP-lijn 203, die ook in de tegenspits eerder en vaker zal rijden. Hiermee verwachten we een 

passende oplossing te bieden. 

Daarnaast wordt op verzoek van het ROCOV zo veel mogelijk aansluiting geboden tussen de kerende 

lijn 5 en de doorgaande lijn 7, en andersom. Dit is niet altijd mogelijk door wisselende rijtijden, maar 

we doen ons best deze aansluiting zo veel mogelijk te bieden. 

In de ochtend- en avondspits zijn enkele spitsritten van/naar Schothorst komen te vervallen, met 

name in de tegenspitsrichting. In deze ritten is de huidige bezetting gemiddeld onder de 6 reizigers. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

15598:11 15473:45 
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Stadsdienst Amersfoort - Zuid 

De stadsdienst in Amersfoort-Zuid is de afgelopen decennia diverse keren veranderd. Op zich is de 

reden ervoor logisch: het is een uitgestrekt gebied, maar de reizigersaantallen zijn relatief laag. Ook 

wij worstelen hier opnieuw mee. Met het onderstaande plan verwachten we een goede mix te 

maken tussen ontsluiting en snellere verbindingen. Daarnaast kan een deel van de lijnen met kleiner 

materieel gereden worden.  

Bij de plannen voor de stadsdienst Amersfoort-Zuid betrekken wij de volgende lijnen: 

- Lijn 8 Station – Schuilenburg 

- Lijn 9 Station – Eemgaarde 

- Lijn 19 Station – RoyalHaskoningDHV - Rusthof 

Analyse 

 Route 

De routes van de lijnen 8 en 9 zijn relatief lang en de reissnelheid ligt laag. Vanuit Schuilenburg duurt 

de reis naar het centrum en het station lang, mede door de vertragingen die op de Leusderweg en bij 

het Julianaplein ontstaan. Lijn 9 doet het centrum niet aan, en ook deze lijn maakt flinke slingers 

door de wijken. Lijn 19 is daarentegen behoorlijk direct. 

 Rijtijd en punctualiteit 

De huidige rijtijden van de lijnen 8, 9 en 19 zijn op orde. 

 Bezetting 

De bezetting van de lijnen in Amersfoort zuid is gemiddeld lager dan op de andere stadslijnen. De 

drukste ritten zijn ’s morgens van het station naar het Van Stolbergpark, vanwege de MBO die hier 

gevestigd is. De bezettingen op lijn 8 zullen naar verwachting wel stijgen, vanwege de 

appartementen die rond Amerena gebouwd worden. 

Dienstregeling 2020 

Lijn 8 Station – Schuilenburg via Stadsring 

Lijn 9  Station – Leusderkwartier via Eemgaarde 

Lijn 19  Station – Rusthof via Bergkwartier 

 Wijzigingen 

Syntus stelt voor om de routes in Amersfoort-Zuid zo te wijzigen dat reizigers uit de wijken sneller op 

het station zijn. Doel van deze wijziging is aantrekkelijk vervoer voor meer reizigers. Om dat te 

bereiken worden lijn 8 en 9 gestrekt en routes aangepast. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om op  

de lijnen 8 en 19 en op lijn 9 ‘s avonds kleiner materieel (20 zitplaatsen) in te zetten. Zie ook de 

onderstaande kaart.  
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Lijn 8 krijgt een nieuwe route, vanaf het centrum via de Stadsring en de Hogeweg direct naar 

Amerena. Daarna wordt de route door Schuilenburg gevolgd zoals die in het vervoerplan 2019 is 

opgenomen. Op de Ringweg Randenbroek wordt een extra halte gerealiseerd. Deze route zorgt voor 

een snellere verbinding tussen de wijk, het centrum en het station. De frequenties van lijn 8 blijven 

gelijkaan de huidige frequenties. 

Lijn 9 neemt de route van de huidige lijn 8 over in het Leusderkwartier. De bussen gaan de lus door 

het Leusderkwartier tegen de klok in rijden. De gemeente Amersfoort stelt voor om de halte De 

Eemgaarde op verzoek te bedienen, waarvoor op de halte een drukknop gerealiseerd zal worden. Wij 

kunnen ons hierin vinden. De frequenties blijven gelijk aan de frequenties van lijn 8, wat betekent 

dat de frequenties op maandag-vrijdag overdag op de Bosweg en bij de Eemgaarde verdubbelen: de 

huidige frequentie is tweemaal per uur, in dit voorstel gaat lijn 9 op maandag-vrijdag overdag 

viermaal per uur rijden. 

Met de gemeente Amersfoort zijn we in overleg over de exacte route van lijn 9. Vanuit bewoners is 

er aangegeven dat de Stephensonstraat niet wordt gezien als een logische busroute. Syntus heeft bij 

de gemeente aangegeven dat via de Leusderweg rijden een goed alternatief is, mits er een halte 

wordt aangelegd ter hoogte van de Daltonstraat. 

Lijn 19 neemt de functie van de huidige lijn 9 in het Bergkwartier over. We stellen voor om de route 

rond de Curaçaolaan in te korten, zodat de reissnelheid hoog blijft. Er komt een extra halte op de 

Bonairelaan. Het voordeel voor de Indische Buurt is dat ook de halte Timorstraat vaker bediend kan 

worden. ’s Morgens rijdt lijn 19 eerst naar RoyalHaskoningDHV en dan naar Rusthof, ’s middags 

andersom.  

Het ROCOV heeft aangegeven dat zij liever zien dat lijn 19 een andere route rijdt, waarbij ook het 

gehele gebied rond “Klein Zwitserland” (zie kaart) bediend blijft. Syntus neemt dit advies niet over, 

omdat we juist een snellere én comfortabelere routes zoeken voor de reizigers in Amersfoort-Zuid. 

We verwachten hiermee een product neer te zetten wat zorgt voor een hoger gebruik, een hogere 

bezetting in de bus en daarmee ook een betere kostendekking. Natuurlijk monitoren we wel de 
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resultaten, als die voor lijn 19 aanleiding geven om de route te wijzigen dan staan we ervoor open 

om hierover na te denken. 

Separaat aan het vervoerplan verzoekt RoyalHaskoningDHV aan Syntus om na te denken over het 

bedienen van het bedrijf in de spits. Mogelijk is lijn 19 hiervoor een oplossing, maar dit is sterk 

afhankelijk van het aantal passagiers en de benodigde capaciteit die hierbij nodig is. We overleggen 

separaat aan het vervoerplan hierover met gemeente en DHV, die hiervoor de bijdrage leveren als 

wij extra diensten aanbieden. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

17.765 19.137 
 

Lijn 10 Hoornbeeck/Van Lodenstein College 

Analyse 

 Bezetting 

De bezetting van lijn 10 is in de spitsen erg hoog. Er wordt nu al met langer materieel gereden, maar 

in de ochtendspits is dit nog onvoldoende. In de vroege middagspits is de frequentie nog laag en 

worden een aantal ritten met een standaardbus gereden, waar 15 meter of geleed beter past bij de 

vraag. 

Het inzetten van de gelede bus overdag is een succes: lijn 56 en 52 zijn hierdoor minder vol met 

scholieren en de bussen op lijn 10 worden goed gebruikt. 

  

 

Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Op lijn 10 worden extra ritten toegevoegd, één in de ochtendspits en enkele na het middaguur. 

Daarnaast worden er meer ritten met langere bussen gereden (15 of 18 meter) zodat de scholieren 

en studenten vaker en comfortabeler vervoerd kunnen worden. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

922:02 1053:41 
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Lijn 17 Station – Leusden 

Lijn 217 Station – Leusden (sneldienst) 

Analyse 

Voor Syntus voldoen lijn 17 en 217 aan de verwachtingen. Het aantal reizigers is ten opzichte van de 

lijnvoering in de vorige concessie toegenomen. Wel constateren we dat voor de gemeente Leusden 

de lijnvoering een heet hangijzer blijft. Lijn 17 en ook 217 worden, zoals afgesproken met de 

provincie, los van het vervoerplan nog eens apart geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie 

worden door de provincie gedeeld met de gemeente Leusden. Van het aanbod van de provincie 

Utrecht om met de gemeente Leusden een pilot met maatwerkvervoer te starten heeft de gemeente 

vooralsnog geen gebruik gemaakt. 

Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Waar nodig wordt de rijtijd en met name de rijtijdverdeling op lijn 17 aangepast, zodat de bussen 

overal op de route op tijd rijden. Bussen vertrekken meestal op tijd uit Amersfoort en arriveren daar 

ook weer op tijd, maar onderweg wil de vertraging ten opzichte van de dienstregeling wel eens tot 

enkele minuten oplopen. In de nieuwe dienstregeling trachten we dat op te lossen. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

Lijn 2019 2020 

17 20271:32 19951:35 

217 1778:28 1667:24 

 

  



 

20  
 

Vervoerplan 2020 Vervoer vanuit het hart 

Corridor Amersfoort – Veenendaal – Rhenen (-Kesteren) 

De corridor van Amersfoort via Veenendaal naar Rhenen is een corridor waartussen veel 

verplaatsingen plaatsvinden. Er rijden veel automobilisten op de diverse routes tussen deze steden 

en in het verleden was er zelfs sprake van een treinverbinding. Inwoners van Veenendaal zijn niet 

alleen gericht op Utrecht, maar ook op Amersfoort. Reizigers uit Woudenberg, Scherpenzeel en 

Renswoude reizen naar Amersfoort, naar Veenendaal én naar De Klomp om over te stappen op de 

treinen aldaar. Ook is er een duidelijke link tussen de Betuwe, Rhenen en Veenendaal. 

In Veenendaal leeft al lang de wens om Petenbos en de nieuwe wijk Veenendaal-Oost te ontsluiten 

met OV. Daarnaast ziet men potentie in het versterken van de verbinding met Kesteren. In 

Scherpenzeel en Renswoude ziet men graag meer bussen naar De Klomp en daar wil men de 

doorgaande verbinding met Veenendaal graag behouden. In het vervoerplan 2020 is gepoogd 

rekening te houden met al deze wensen. 

Lijn (X)80  Amersfoort – Scherpenzeel – Veenendaal – Rhenen 

Analyse 

 Route 

Lijn 80 en X80 rijden sinds de start van Syntus in Utrecht op dezelfde wijze. Vanwege toenemende 

vervoersvraag is Syntus er voorstander om met meer bussen door de Leusdense wijk Tabaksteeg te 

rijden. Ook dit jaar zullen de mogelijkheden daartoe worden onderzocht, in eerste instantie separaat 

aan het vervoerplan. 

 Rijtijd en punctualiteit 

Over het algemeen is er op lijn 80 en X80 voldoende rijtijd. Wel kan de rijtijdverdeling verder worden 

verbeterd. Rond de brug in Rhenen is in de middagspits nog steeds te weinig tijd beschikbaar (zie 

grafiek). 

 



 

21  
 

Vervoerplan 2020 Vervoer vanuit het hart 

 Aansluitkwaliteit 

Met name vanuit Renswoude en Scherpenzeel is de aansluitkwaliteit op De Klomp onvoldoende. Een 

ruimere overstaptijd en een hogere frequentie is gewenst, zodat een volgende bus gepakt kan 

worden als de trein vertraagd is. 

 Bezetting 

De bezetting op het deel De Klomp – Amersfoort is zeer goed. In de drukste ochtendrit naar De 

Klomp is het zelfs iets té druk. Tussen De Klomp en Veenendaal Centrum is de bezetting redelijk, 

maar tussen Veenendaal en Rhenen wordt op maandag t/m vrijdag in de daluren, in de avonduren 

en in het weekend weinig gebruik gemaakt van de bus. Zie ook onderstaande grafieken. 
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Dienstregeling 2020 

Lijn (X)80  Amersfoort – Scherpenzeel – De Klomp 

Lijn 87  Station De Klomp – Oost - Centrum – Petenbos – Station Centrum 

Lijn 280  Amersfoort – Veenendaal – Rhenen (- Kesteren) 

 Wijzigingen 

Syntus stelt een uitgebreid pakket aan wijzigingen voor in en rond de FoodValley. Het doel is om zo 

veel mogelijk tegemoet te komen aan alle wensen die er zijn in de regio. Er is getracht om voor 

reizigers uit iedere gemeente voordelen te verwezenlijken. Door het gelijkblijvende budget zullen er 
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voor reizigers uit iedere gemeente echter ook nadelen aan zitten. Wat ons betreft wegen de 

voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. De meeste reizigers zullen erop vooruit gaan in 

reismogelijkheden, reissnelheid, frequenties en aansluitingen. Zie ook de afbeelding. 

Lijn 80/X80 krijgt met dit vervoerplan een ingekorte route. De bussen rijden tussen Amersfoort en 

station Veenendaal – De Klomp. Dat betekent echter niet dat reizigers niet meer kunnen doorreizen 

naar Veenendaal, want in de spitsrichting rijdt de bus door als lijn 87 (zie hieronder).  

Aan de randen van de spits kiezen we voor minder 

ritten tussen Amersfoort en Scherpenzeel. We zien 

dat van deze ritten met name reizigers uit 

Woudenberg gebruik maken, waar ook lijn 280 en 82 

rijden. In plaats daarvan rijden in de spits extra bussen 

van Amersfoort naar Veenendaal – De Klomp. Bussen 

keren veelal niet meer in Scherpenzeel maar 

voornamelijk bij De Klomp. Dat betekent dat de door 

de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude gewenste 

kwartierdienst in de spits gerealiseerd wordt. 

Daarmee ontstaan ook goede overstappen op 

bijvoorbeeld lijn 50 richting het centrum van 

Veenendaal en richting de Heuvelrug. 

Ook maken we de aansluitingen op De Klomp 

robuuster. Met enkele minuten vertraging van de bus 

wordt straks de trein niet meer gemist. We 

verwachten hiermee veel hinder en overlast voor de 

reizigers te voorkomen.  

Lijn 87 verbindt station Veenendaal – De Klomp met 

Veenendaal Oost, het centrum en Petenbos. ’s 

Morgens sluit de bus vanuit de wijken op station De 

Klomp aan op de treinen naar Utrecht, ’s middags in 

de andere richting. ’s Morgens rijdt de bus met de 

klok mee door Petenbos, zodat er vanuit die wijk ook 

een snelle verbinding ontstaat met station 

Veenendaal Centrum. ’s Middags is de rijroute precies 

andersom, zodat vanuit de trein de wijk weer snel 

bereikt kan worden. 

Zoals gezegd, ’s morgens rijden bussen van lijn X80 

direct door als lijn 87, zodat vanuit Scherpenzeel en Renswoude zonder overstappen het centrum en 

de scholen in Veenendaal bereikt kunnen worden. In de middag is het exact andersom: dan rijdt lijn 

87 direct door als X80 naar Amersfoort. 

Dan blijft het traject Veenendaal – Rhenen over. Daar wordt in voorzien met lijn 280. Deze bus rijdt 

op ma-vr in de spitsuren tweemaal per uur tussen Rhenen, Veenendaal centrum NS via de A12 naar 

Amersfoort. Daardoor ontstaat er zowel een directe snellere verbinding tussen Rhenen en 

Amersfoort, als ook goede overstapmogelijkheden op lijn 50 en/of 87 te Veenedaal centum NS naar 

Veenendaal – De Klomp, zodat de totale wachttijd (op de trein) afneemt. In de daluren rijdt lijn 280 

éénmaal per uur tussen Rhenen en Veenendaal centrum NS. 
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Ons streven blijft om lijn 280 vanuit Rhenen door te trekken naar station Kesteren. Hierdoor 

ontstaan snellere verbindingen tussen Elst, Tiel en de Betuwe van/naar Veenendaal en Amersfoort. 

Ook Rhenen krijgt hierdoor een directe verbinding met station Kesteren. De eerste afstemming heeft 

hierover plaatsgevonden met Arriva, in de loop van de zomer zal duidelijk worden of deze 

samenwerking daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  

Update 15 augustus: De provincie Gelderland heeft aangegeven dat zij op dit moment geen nieuwe 

lijn tussen Rhenen en Kesteren gedogen. Samen met Arriva en de provincies Gelderland en Utrecht 

wordt in het najaar van 2019 een visie ontwikkeld voor de gehele regio 

Kesteren/Rhenen/Veenendaal/Wageningen. 

Maandag t/m vrijdag in de daluren, in de avond en in het weekend is de vervoervraag dusdanig laag, 

dat de busverbinding Veenendaal – Rhenen wordt gereden in een uurdienst. Het betreft op deze 

momenten vaak minder dan gemiddeld 6 reizigers per rit, zie ook de grafieken bij de analyses op de 

vorige pagina’s. De gemeente Rhenen en ROCOV hebben aangegeven dat zij graag de huidige 

frequenties zien blijven bestaan. We begrijpen deze wens, maar zien in de voorgestelde frequenties 

een aanbod dat beter past bij de beperkte vervoervraag. Reizigers kunnen ook gebruikmaken van de 

trein op dit traject. 

De gemeente Rhenen geeft ook aan dat de verbinding met Veenendaal-De Klomp zal worden gemist. 

Echter, de huidige lijn 80/X80 sluit hier van/naar Rhenen nu ook niet aan op de treinen: op basis van 

de chipkaartgegevens blijkt dat vanuit Rhenen in De Klomp gemiddeld 17 reizigers per dag 

overstappen, waarvan naar verwachting slechts een klein deel richting Arnhem zal reizen: ook nu 

geldt dat het reisadvies is om over te stappen in Veenendaal op lijn 85, of in Kesteren op de trein. We 

verwachten daarom dat de impact van de wijziging klein is. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

 2019 2020 

Som +/- 41.801 +/- 38.249* 
* Uitgaand van rijden van/naar Rhenen, update 14-08-2019: -2.436 dru 

 

Lijn 83  Veenendaal Centrum – West - De Klomp  

 Wijzigingen 

In samenwerking met Syntus Gelderland zijn de rijtijden geanalyseerd, daaruit blijkt dat de nieuwe 

route over de Voorpoort meer tijd kost dan eerder gedacht. Met name in de spits loopt het verkeer 

vast op de ontsluitende wegen. Daarom zijn de rijtijden aangepast. Het gevolg hiervan is dat bussen 

vaker op tijd kunnen rijden, maar dat niet alle aansluitingen in De Klomp in de spits haalbaar zijn. 

Van/naar Arnhem reizen kan op deze momenten door met lijn 5 of lijn 85 verder te reizen naar Ede 

(zelfde bus, men kan blijven zitten), en daar over te stappen op de Intercity naar Arnhem. Voor 2021 

zal gezocht worden naar mogelijkheden om de aansluiting in De Klomp te verbeteren, door 

aanpassingen in de route of (in samenwerking met de gemeente) in de infrastructuur. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

 2019 2020 

Som 6094:27 6195:18 
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Corridor Utrecht – Wageningen / Veenendaal en Amersfoort – Wijk bij 

Duurstede 

Op de Heuvelrug staat voor het vervoerplan 2020 veel te veranderen. Overeenkomstig de wens van 

provincie en ROCOV zullen U-OV en Syntus het gezamenlijke productaanbod verbeteren. Met name 

rond Zeist kan met een gelijk aantal inzeturen een beter product gerealiseerd worden.  

Bij beide vervoerders leeft de wens om het OV als geheel te versterken. 2020 is het jaar waarin de 

samenwerking daadwerkelijk een boost krijgt! 

Dienstregeling 2020 

U-Link Lijn 50  Utrecht – Doorn – Veenendaal / Wageningen 

 Wijzigingen 

Samen met U-OV wordt de corridor van lijn 50 aangepakt. Op dit moment rijden er op de corridor 

Utrecht – Doorn verschillende buslijnen: 50, 51, 251, 52, 71 en 271. In het voorstel van U-OV en 

Syntus rijden alle bussen voortaan onder het nummer 50. Dit betekent dat de lijn gezamenlijk door 

U-OV en Syntus geëxploiteerd zal worden, in een gelijke kenmerkende U-Link huisstijl. 

Tussen Utrecht CS en station Driebergen-Zeist en v.v. zal in de ochtendpits iedere 5 minuten een bus 

vertrekken, in de middagspits iedere 6 minuten. In de daluren zal er iedere 7,5 minuut een 

reismogelijkheid zijn en ’s avonds iedere 15 minuten. Ook in de weekenden kan overdag iedere 10 

minuten gebruik gemaakt worden van U-Link lijn 50. In vergelijking met de huidige dienstregeling van 

lijn 50 wijzigt er overdag qua frequentie weinig: de diverse lijnen worden geïntegreerd en de ritten 

beter verspreid, waardoor de vertrekmomenten beter worden gespreid over het uur. ’s Avonds 

rijden er vier bussen per uur tussen Utrecht en station Driebergen-Zeist, in de late avond is dat een 

verdubbeling van de frequentie. 

Tussen Driebergen-Zeist en Doorn kan in de spits iedere 7,5 minuut gereisd worden en in de daluren 

ieder kwartier. Op het traject Doorn van/naar Veenendaal-De Klomp en Wageningen blijft de 

frequentie ieder half uur. 

U-Link lijnen zullen zich onderscheiden in uiterlijk, in reissnelheid en comfort. Om de reissnelheid op 

de U-Link lijnen te verhogen wordt voorgesteld om met lijn 50 geen haltes te bedienen tussen 

Oorsprongpark en Tunneltje De Bilt. Lijn 74 blijft deze haltes bedienen in een kwartierdienst overdag 

(zie vervoerplan U-OV); reizigers kunnen overstappen op Oorsprongpark of Tunneltje De Bilt. In lijn 

50 stappen per werkdag gemiddeld 40 reizigers in bij de Archimedeslaan, 10 bij de Steinenburglaan 

en 30 bij de halte Kerklaan. Dit is 0,87% van het totaal aantal instappers in lijn 50. 

Daarnaast doen we een voorstel om ook op de Heuvelrug weinig gebruikte haltes over te slaan, deze 

haltes kunnen worden opgeheven. Juist de haltes waar weinig reizigers gebruik van maken, worden 

in de spitsuren vaak veel bediend, waardoor de reissnelheid dan extra afneemt. Door het clusteren 

van haltes hoeft de bus minder vaak af te remmen en op te trekken, wat op de totale reis minuten 

scheelt. Daarom stellen we ook voor om de haltes Nudenoord en Westhof samen te voegen tot één 

halte Nudenoord: de haltes liggen zeer dicht bij elkaar. Zie de afbeelding op de volgende pagina voor 

ons voorstel.  

Het ROCOV heeft aangegeven dat zij graag per halte onderbouwd zien wat de alternatieven zijn. Zie 

daarvoor de tabel: 
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Vervallen halte Instappers/dag Alternatieve halte Afstand 

Elst, Koetshuis 1 Rhenen, Rhenendael-West 1.000 m 

Elst, Eikelkamp 1 Elst, Franseweg 700 m 

Elst, Zwijnsbergen 2 Elst, Veenendaalsestraatweg 700 m 

Rhenen, Industrieweg 1 Rhenen, Tasveld 500 m 

Rhenen, Remmerden-Oost 2 Rhenen, Tasveld 500 m 

Rhenen, Stokweg 1 Rhenen, Tasveld 1.000 m 

Rhenen, Noda* 2 Rhenen, Grebbesluis 600 m 

Wageningen, Huppelpad* 1 Rhenen, Nudenoord 700 m 

Wageningen, Westhof 15 Rhenen, Nudenoord 300 m 
* Arriva-lijnen 44 en 45 blijven deze haltes bedienen 

In het vervoerplan van U-OV vindt u meer informatie over het gehele U-Link concept en alle overige 

betrokken lijnen. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019), voor de ritten van Syntus 

2019 2020 

72804:05 68.944:11* 

* Exclusief extra stilstand in Driebergen-Zeist, die wordt gebruikt om en net patroon tussen de ritten 

te creëren voor en na het station. Zie de bijlage. 
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Afbeelding: voorstel 

verminderen haltes. De 

cijfers geven het aantal 

instappers per dag aan, voor 

beide richtingen samen. Als 

uitgangspunt geldt: zijn er 

minder dan 5 instappers per 

dag (gebaseerd op een 

analyse van de winter én de 

zomer) en is er een halte in 

de buurt, dan kan een halte 

worden overgeslagen. 
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Lijn 56 Amersfoort – Soesterberg - Zeist – Doorn – Wijk bij Duurstede 

Analyse 

 Route 

Ook op de route naar Amersfoort zijn er wijzigingen te verwachten. Niet in eerste instantie van 

Syntus, maar U-OV overweegt om lijn 52 niet meer te rijden. In plaats daarvan zal lijn 72 omgevormd 

worden tot U-link lijn en vaker gaan rijden. Dit heeft echter wel effect op Soesterberg, waar Syntus 

een rol in kan spelen. 

 Rijtijd en punctualiteit 

De rijtijd op lijn 56 is dit jaar ruim gebleken. Er waren in 2018 werkzaamheden, die nu zijn afgerond. 

Dat is te merken in de rijtijd, bussen moeten (te) vaak de tijd afwachten. Dat betekent dat er in 2020 

minder rijtijd nodig is op lijn 56. 

 

 Bezetting 

Stadslijn 10 (Amersfoort CS – Lodenstein/Hoornbeek) voor met name scholieren helpt flink in het ‘in 

toom’ houden van de bezetting van lijn 56. Toch zien we nog steeds wel hoge bezettingen rond 

Amersfoort. Daarnaast zal het opheffen van U-OV lijn 52 een effect hebben op de bezetting in lijn 56. 

Mogelijk zijn er in met name de ochtendspits daardoor extra ritten noodzakelijk zijn op lijn 56 

richting Amersfoort. 

Op zondag rijdt lijn 56 nu eenmaal per uur. Als lijn 52 niet meer rijdt, vinden wij een hogere 

frequentie voor lijn 56 gewenst. Ofschoon dit qua bezetting vermoedelijk geen probleem zal 

opleveren, het huidige aantal reizigers past in één bus per uur. Syntus vindt echter een halfuurdienst 

op zondag gewenst, gezien de aantrekkelijkheid van Amersfoort als winkelstad. Daarnaast moet de 

bus óók op zondag voor Soesterberg en Huis ter Heide een aantrekkelijk product zijn, daarbij hoort 

een frequentie van tweemaal per uur.  
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Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Op lijn 56 wijzigt de rijtijd. Daarnaast gaan we gericht extra ritten rijden in de ochtendspits en op 

zondag, om het wegvallen van lijn 52 te compenseren. Verder stellen we voor om met dlijn 56 de 

huidige route van lijn 52 in Soesterberg te rijden, vooruitlopend op de nieuw te bouwen wijken 

aldaar. Zodra die gereed zijn, zal er een busroute beschikbaar zijn. Voor de route in 2020 wordt 

gebruik gemaakt van de rijtijden van de huidige lijn 52 in Soesterberg. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

29260:18 29210:06 
 

Lijn 381  Austerlitz – Driebergen – Soest NMM 

Analyse 

 Rijtijd en punctualiteit 

Tot eind maart 2018 heeft lijn 381 erg veel hinder ondervonden van de werkzaamheden in Zeist. De 

huidige rijtijd voldoet meestentijds, in de spits zijn er enkele minuten extra nodig. 

 Aansluitkwaliteit 

De belangrijkste aansluitingen van lijn 381 vinden plaatst op station Driebergen-Zeist. Hierover zijn 

geen klachten of opmerkingen bekend.  

 Bezetting 

De route tussen station Driebergen-Zeist en Zeist via Austerlitz bevalt, maar de bezettingen blijven 

laag. Slechts een enkele rit vervoert meer dan 6 reizigers. Vanuit de gemeente Zeist is er wel 

gevraagd naar een meer uitgebreide bediening van Austerlitz in de avonduren. We hebben 

aangegeven dat het aantal reizigers hierover te laag is, maar dat vraagafhankelijke vervoeropties 

mogelijk wel haalbaar zijn, als de gemeente hieraan wil bijdragen. 

De bezetting tussen Zeist en Soesterberg/NMM is zeer laag (zie grafiek). Daarnaast rijdt de buurtbus 

575 aangegeven wel langs het NMM, waardoor het nut en de noodzaak van lijn 381 op dit deel 

vervallen. 
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In de zomermaanden reed lijn 381 ook in de weekenden. Ook op die momenten was de bezetting erg 

laag, zie grafiek.  

   

   

Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen  

Lijn 381 blijft rijden tussen Station Driebergen-Zeist, Austerlitz en Zeist Busstation, de rijtijden 

worden aangepast aan de realisatie van afgelopen jaar en de frequentie wordt eenmaal per uur. We 

stellen voor om lijn 381 niet meer te rijden tussen Zeist Busstation en Soest NMM. Lijn 56 en 575 

nemen de functie van lijn 381 hier over, wat qua reizigersaantallen geen enkele belemmering zal zijn. 

De gemeente Soest heeft geen bezwaren tegen deze aanpassing. We stellen ook voor om de 

bediening in de weekenden in de zomermaanden te laten vervallen, gezien de zeer geringe bezetting 

van de bussen op deze ritten. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

5168:15 3451:58 
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Flex in Mijdrecht 

Analyse 

Lijn M1 Mijdrecht 

Lijn M2 Mijdrecht – Industrieterrein - Wilnis Maricken 

 Route 

De route van lijn M1 en M2 is gelijk aan de route in 2018. Die is zogezegd ‘efficiënt’: met één voertuig 

kan op beide lijnen een lus gereden worden. Voor reizigers is dit vaak minder prettig, in een richting 

is men vaak lang onderweg. Daardoor is lopen in Mijdrecht vaak sneller dan op de bus van M1 of M2 

wachten. 

 Bezetting 

Nog steeds wordt er weinig gebruik gemaakt van de lijnen M1 en M2 (zie grafiek), de bezetting is 

altijd onder de 6 reizigers en meestal onder de 2. Dat betekent dat de lijnen een zeer lage 

kostendekking kennen.   

   

   

Dienstregeling 2020 

Flex Mijdrecht 

 Wijzigingen 

Gezien de beperkte bezetting op lijn M1 en M2 en gezien de minder handige lusroutes, ontwikkelen 

we graag samen met de provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen SyntusFlex voor Mijdrecht. 

We stellen voor om dit op de manier aan te pakken zoals het ook werkt in de gemeente Rijssen-

Holten in Twente. Er zijn daar geen vaste vertrekmomenten, een reiziger boekt een rit van halte naar 

halte met een gewenste aankomsttijd. Dit kan tot kort van te voren, bijvoorbeeld 30 of 45 minuten. 

Samen met de gemeente en de provincie bepalen we het bedieningsgebied en bespreken we waar 

de (extra) flexhaltes worden geplaatst. We denken hierbij bijvoorbeeld aan Waverveen en de nieuwe 

wijk Maricken, maar ook aan de haltes langs de voormalige route van Connexxion door Mijdrecht. 
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Syntus ziet SyntusFlex als een aanvullende dienst voor Mijdrecht, dus zo min mogelijk parallel aan 

andere busroutes. Wel willen we ervoor zorgen dat er op logische plaatsen in De Ronde Venen wordt 

aangesloten op het regulier busvervoer, zodat men daar kan overstappen op de reguliere buslijnen. 

We onderzoeken ook graag samen met de gemeente en de provincie de mogelijkheden om het wmo-

vervoer binnen de gemeente ook een plek te geven in SyntusFlex. Tot slot onderzoeken we ook of 

het mogelijk blijft om de reizen te plannen via een veelgebruikte reisplanner als 9292. Daarvoor is 

een “dummy-route” noodzakelijk zoals ook in Woerden is gebruikt. 

We kijken uit naar de samenwerking met de gemeente en we gaan ervan uit dat we SyntusFlex ook 

hier tot een succes maken.  

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

Lijn 2019 2020 

M1 1554:00 0 

M2 1459:02 0 

Flex - Reservering: 3013:02* 
 

*Een (groot) deel van de vrijgekomen dru’s van M1 en M2 zal naar verwachting worden gebruikt om 

de inzeturen van SyntusFlex te financieren. 
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Corridor Breukelen – Maarssen - Utrecht 

 

Lijn 120  Utrecht – Breukelen – Amsterdam Zuidoost 

Analyse 

 Route 

De route van lijn 120 is sinds het begin van de concessieperiode onveranderd. Voor Syntus bevalt 

deze route over het algemeen goed. Wel wordt de route over de Amsterdamsestraatweg in Utrecht 

als traag ervaren. 

U-OV heeft Syntus verzocht om na te denken over een andere route in Utrecht en Maarssen, waarbij 

er een gezamenlijk corridor lijn 12/120 ontstaat. Tegelijkertijd hebben de provincie Utrecht en de 

gemeente Stichtse Vecht bestuurlijke afspraken over de route van lijn 120. Daarom worden in dit 

vervoerplan twee varianten beschreven. De definitieve variant volgt met het vervoerplan van U-OV. 

 Rijtijd en punctualiteit 

Met name de rijtijdverdeling op lijn 120 kan nog iets worden aangepast, zodat ook tussen Breukelen 

en Holendrecht de bussen vaker exact op tijd kunnen rijden. 

Verder verzoekt de OR van Syntus Utrecht om de knooppunthalte in Loenen te verleggen naar 

Kerklaan, omdat buurtbus lijn 522 niet meer stopt bij de halte Dorp. Daarnaast is het bij de halte 

Dorp niet mogelijk om de tijd af te wachten zonder al het andere verkeer op te houden. 

 Bezetting 

Enkele ritten in de (heel!) vroege ochtend en late avond worden beperkt gebruikt, met name 

van/naar Amsterdam. De bezetting in deze ritten is minder dan 6. 

Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

De route van U-OV lijn 12 (vervanging van lijn 5) wordt gelijk aan de voorgestelde route van lijn 120, 

U-OV kan hiermee de frequentie op de corridor Maarssen - Utrecht verlagen. Daarnaast vervalt het 

lijndeel van lijn 5 tussen Oog in Al en Cartesiusweg, lijn 12 en 120 nemen deze functie over. Lijn 12 en 

120 rijden in dit voorstel via de Burgemeester Norbruislaan, Marnixlaan en Vleutenseweg. Update 15 

augustus: op verzoek van de ondernemingsraad van Syntus Utrecht wordt in Maarssen de halte 

Driesprong meegenomen in de dienstregeling. 

Syntus en U-OV zien veel voordelen in deze wijziging tussen Maarssen en Utrecht (zie afbeelding).  

De voorgestelde wijziging heeft verschillende voordelen: 

- Maarssen als geheel wordt beter verbonden met Breukelen en de treinen aldaar 

- Vanaf Utrecht CS zijn snellere verbindingen mogelijk met Zuilen en Maarssen 

- Er ontstaat er nieuwe verbinding tussen Utrecht West en Zuilen/Maarssen/Breukelen 

- De kostendekkingsgraad neemt toe, omdat er naar verwachting meer reizigers vervoerd worden 

met lijn 120 via de voorgestelde route 
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- De parallelliteit met de Sprinters Utrecht – Breukelen 

v.v. neemt af. 

- In de spits rijden lijn 12 en 120 gezamenlijk zesmaal per 

uur, waardoor in Maarssen-Dorp een 

frequentieverhoging plaatsvindt. In de daluren wordt 

gezamenlijk viermaal per uur gereden. 

- De wens van de gemeente Stichtse Vecht en de U10 

voor een overstap tussen lijn 120 en de U-OV lijnen 

wordt gehonoreerd in deze variant.  

Er zijn ook enkele nadelen, die volgens Syntus en U-OV 

niet opwegen tegen de voordelen: 

- De voorgestelde route is enkele minuten langer, 

doorgaande reizigers krijgen extra rijtijd maar kunnen in 

Breukelen ook gebruik maken van de snellere treindienst 

tussen Breukelen en Utrecht 

- Dat betekent dat er meer dienstregelinguren nodig zijn voor lijn 120 

-Zes haltes aan de Amsterdamsestraatweg worden niet meer aangedaan. Alternatieve haltes zijn 

aanwezig op ongeveer 400m. aan de Burg. Norbruislaan. Daarnaast onderzoekt U-OV het inzetten 

van U-flex in dit gebied, zie vervoerplan U-OV. 

- Lijn 120 blijft op station Breukelen goede aansluitingen bieden op de treinen van/naar Utrecht.  

 Overige wijzigingen 

Enkele zeer vroege en zeer late ritten van lijn 120 van/naar Amsterdam worden opgeheven of 

ingekort, waar er (veel) minder dan 6 reizigers gebruik van maken. Daarnaast gaat lijn 120 in 

Breukelen beter aansluiten op de treinen én op lijn 130. Tot slot wordt de rijtijdverdeling aangepast, 

zodat bussen minder vaak onderweg vertraagd rijden, met name tussen Loenen en Breukelen en vice 

versa. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

34398:50 35746:24* 

* Minder dienstregelinguren Amsterdam – Breukelen, ongeveer 2027 dienstregelinguren extra 

tussen Breukelen en Utrecht in verband met de nieuwe gezamenlijke route met lijn 12. Zie bijlage. 
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Corridor Uithoorn – Mijdrecht – Woerden  

Op de corridor Uithoorn – Mijdrecht – Woerden rijden momenteel meerdere lijnen, namelijk lijn 123 

Mijdrecht – Woerden en de scholierenlijnen 641 (Uithoorn – Woerden), 642 (Mijdrecht – Woerden), 

646 (Mijdrecht – Woerden) en 647 (Uithoorn – Woerden). Alle scholierenlijnen rijden naar Woerden, 

vanaf september 2019, omdat de lijnen 646 en 647 vanaf dat moment niet meer naar Gouda rijden 

om parallelliteit met de trein te voorkomen.  

Syntus Utrecht biedt graag OV dat voor zo veel mogelijk reizigers duidelijk en toegankelijk is. Daarom 

stellen we voor om alle lijnen op deze corridor te integreren tot één lijn 123. 

Lijn 123  Mijdrecht – Woerden 

Analyse 

 Route 

De route van lijn 123 voldoet aan de vraag: Mijdrecht en Wilnis worden direct verbonden met 

Woerden. Wel zien we een grote toename van het aantal reizigers op lijn 130, sinds het wegvallen 

van de lijnen van de concessie Amstelland-Meerlanden in Wilnis. 

 Rijtijd en punctualiteit 

De rijtijd in de spits rond Woerden is in de dienstregeling 2019 aangepast, maar momenteel weer 

onvoldoende (zie afbeelding). Rond station Woerden loopt het volledig vast, met name in de spits. 

Meer rijtijd is gewenst om de hoge punctualiteit op deze lijn te handhaven. 
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 Aansluitkwaliteit 

Doordat bus 123 geregeld meer rijtijd nodig heeft, worden aansluitingen gemist. Het lijkt daarom 

wenselijk om de rijtijd aan te passen en/of de aansluitingen ruimer te maken. 

 Bezetting 

De bezetting op lijn 123 is in de spitsuren goed, in de daluren blijft het zeer beperkt. De 

scholierenlijnen zijn ’s morgens goed bezet. ’s Middags zijn de 641 en 642 rustiger, veel scholieren 

gebruiken dan al lijn 123. We zien het grote verschil tussen spits en dal vooralsnog niet veranderen. 

Toch blijven de bussen (op weekdagen) in ieder geval in één richting voldoende bezet. Op zaterdag 

voldoet het kleinere voertuig zeer goed, gezien de geringe vraag (zie grafiek). 

   

Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Lijn 123 wordt op weekdagen volledig geïntegreerd met de scholierenlijnen die ook op dit traject 

rijden. In praktijk betekent dit dat lijn 123 vaker gaat rijden in de spits en dat een aantal ritten 

(buiten de zomer- en kerstvakantie) versterkt worden. 

Daarnaast worden ook een aantal ritten verlengd van/naar Uithoorn, onder het voorbehoud dat 

Connexxion en Vervoerregio Amsterdam hiermee akkoord gaan. Dat betekent dat de huidige 

verbindingen van lijn 641 en 647 blijven bestaan, én dat enkele drukke ritten op lijn 130 kunnen 

worden versterkt met extra ritten op lijn 123.  

 Concreet betekent bovenstaande: 

- Tussen 7:50 en 8:30 rijden er 5 bussen richting Woerden 

- Tussen 14:30 en 16:30 wordt iedere rit van Woerden naar Mijdrecht versterkt, buiten de zomer- en 

kerstvakantie. 

- Buiten de zomer- en kerstvakantie rijdem er ’s morgens 3 extra ritten van en naar Uithoorn. In de 

vakanties rijden er ’s morgens twee ritten extra van en naar Uithoorn. 

- Net als in de huidige dienstregeling blijven er ritten naar het Kalsbeek College in Woerden rijden. 

Anders dan voorheen rijden deze bussen ’s morgens eerst langs het station, om treinreizigers af te 

zetten. ’s Middags rijden de bussen vanaf de school langs het station om treinreizigers op te halen. 

Het aantal ritten van/naar de school is gelijk aan de huidige situatie. 

De rijtijden op lijn 123 zijn aangepast aan de huidige situatie in Woerden. Dit betekent wel dat erin 

de spits een bus extra benodigd is, in vergelijking met de huidige situatie. Door te integreren met de 

scholierenlijnen is hiervoor geen extra voertuig benodigd. 
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Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

6.827 7021:59 

 

Corridor Utrecht – Woerden / Gouda 

De rijtijden van de lijnen 102 en 107 staan momenteel erg onder druk. Dit komt door verschillende 

zaken: 

- De hierboven al beschreven filevorming rond station Woerden. Dit is onderwerp van gesprek met 

de gemeente Woerden. De gemeente heeft inmiddels een ontwerp om de verkeersproblemen op te 

lossen. 

- Werkzaamheden tussen Papendorp en Utrecht CS, de busbaan hier gaat deels open in 2019, maar 

de laatste schakel tot het station moet nog worden gerealiseerd. 

- Extra drukte rond Gouda 

In de afbeelding een voorbeeld hiervan, in dit geval de rijtijd Harmelen – Woerden overdag op lijn 

102. 

 

Analyse 

 Bezetting 

Lijn 107 is in de dienstregeling 2019 minder vaak gaan rijden, namelijk zes in plaats van achtmaal per 

uur in de spits. Daarentegen rijdt de bus in de vakantieperioden wel viermaal per uur in de spits in 

plaats van tweemaal per uur. 

Deze lagere frequentie buiten de vakanties bevalt over het algemeen goed. De bussen zijn vol, maar 

over het algemeen niet té vol. Eén rit is hier een uitzondering op. De bus van 7:00 uur uit Gouda naar 

Utrecht heeft vanaf Montfoort staanplaatsen. Echter, in de bus ervoor én erna is genoeg plaats over. 

Reizigers zullen gericht geïnformeerd gaan worden over de mogelijkheden van deze twee bussen. Als 

dit niet voldoende helpt kan ervoor gekozen worden om ritten dichter achter elkaar te rijden of om 

een langere bus in te zetten. Dit heeft geen effect op de frequentie van lijn 107. 
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Rond Sportpark Rijnvliet in Utrecht worden 1.000 woningen gebouwd. Syntus verwacht dat er 

voldoende capaciteit is voor de extra reizigers in de bussen die hier rijden van lijn 9, 24, 29, 102 en 

107. 

 

Dienstregeling 2020 

Lijn 102  Utrecht – Woerden 

Lijn 107  Utrecht – Gouda 

 Wijzigingen 

De rijtijden en de rijtijdverdeling van lijn 102 en 107 zijn andermaal volledig onder de loep genomen. 

Op sommige trajecten was teveel tijd, maar op veel trajecten knelde de tijd in de spits. Voor deze 

dienstregeling is ervan uit gegaan dat de druk door de werkzaamheden rond HOV Transwijk afneemt, 

omdat de tunnels (deels) in gebruik genomen kunnen worden. We monitoren dit nauwkeurig. 

Met deze wijziging verandert de frequentie niet of nauwelijks, alleen zijn sommige bussen volgens de 

dienstregeling iets langer onderweg, wat nu in de praktijk ook al het geval is. De vertrektijden zijn 

aangepast om het aantal bussen gelijk te houden. 

Ook zijn de vertrek- en aankomsttijden in Woerden en Gouda aangepast om beter aan te sluiten op 

de trein en om punctueler te kunnen vertrekken. In Gouda is een minuut extra keertijd toegevoegd, 

omdat in 2020 een tijdelijk busstation worden ingericht vanwege de verbouwing van het huidige 

busstation. Enkele slecht bezette tegenspitsritten in lijn 102 en 107 zijn uit de dienstregeling. Verder 

is de laatste rit van lijn 102 uit Woerden (huidig vertrek 24:31) komen te vervallen, gezien de zeer 

magere bezetting van gemiddeld maximaal 2 reizigers.  

Langs lijn 107 zijn momenteel zeer veel haltes te vinden. Syntus doet hierbij een voorstel om het 

aantal haltes te verminderen (zie kaartje op de volgende pagina). Juist de haltes waar weinig reizigers 

gebruik van maken, worden in de spitsuren vaak veel bediend, waardoor de reissnelheid dan extra 

afneemt. Door het clusteren van haltes hoeft de bus minder vaak af te remmen en op te trekken, wat 

op de totale reis minuten scheelt. Het niet meer aandoen van haltes in Zuid-Holland hangt samen 

met de reconstructie van de N228 aldaar, mogelijk wijzigt daardoor een enkele halte van locatie.  

Het ROCOV heeft aangegeven dat zij graag per halte onderbouwd zien wat de alternatieven zijn. Zie 

daarvoor de tabel: 

Vervallen halte Instappers/dag Alternatieve halte Afstand 

Achthoven, Stenenkamer 2 De Meern, Reijerscop 1.200 m 

Achthoven, ‘t Akkerhuis 4 Achthoven, Achthoven 500 m 

Willeskop, De Schans 3 Willeskop, Lekkerkerker 700 m 

Willeskop, Platmanshoef 1 Willeskop, Lekkerkerker 450 m 

Willeskop, Van Dam 0 Willeskop, Lekkerkerker 1.000 m 

Oudewater, Witte Pannen 1 Oudewater, Tramweg 500 m 

Oudewater, Vette Varken 0 Haastrecht, De Draak 600 m 

Haastrecht, Rozendaalse Molen 3 Haastrecht, Hekendorp Veer 600 m 

Haastrecht, De Klomp 3 Haastrecht, De Tempelhof 400 m 

Haastrecht, Brouwer de Koning 1 Haastrecht, De Tempelhof 700 m 

Haastrecht, Kleine Betuwe 4 Haastrecht, Centrum 400 m 

Haastrecht, Wilgenoord 4 Haastrecht, Centrum 500 m 
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Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

55.000 53137:27 

Afbeelding: voorstel verminderen haltes. De 

cijfers geven het aantal instappers per dag 

aan , voor beide richtingen samen. Als 

uitgangspunt geldt: zijn er minder dan 5 

instappers per dag (gebaseerd op een analyse 

van de winter én de zomer) en is er een halte 

in de buurt, dan kan een halte worden 

overgeslagen. 
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Corridor Utrecht – Schoonhoven – Rotterdam 

Tussen Utrecht, IJsselstein, Schoonhoven en Rotterdam rijden lijn 195 en 295, met een gedeelde 

exploitatie door Arriva en Syntus Utrecht. Het lijndeel Schoonhoven – Rotterdam behoort tot de 

concessie Zuid-Holland Noord. 

De route van met name lijn 295 is razendsnel, de gemiddelde snelheid ligt zeer hoog. Er maken al 

veel reizigers gebruik van de lijnen, maar Syntus verwacht dat bij een sterk verbeterde 

dienstverlening het aantal reizigers nog enorm zal toenemen. Daarom stellen we een nieuw netwerk 

voor, waarbij lijn 295 van “R-net kwaliteit” wordt.  

Lijn 195/295 Utrecht (- Benschop) - Schoonhoven - Rotterdam 

Analyse 

 Route 

De routes van lijn 195 en 295 zijn al jaren hetzelfde. Met name de route door Benschop is relatief 

langzaam, door alle wegversmallingen en smalle straten. Op termijn wordt de route bij Krimpen a/d 

IJssel gestrekt: het busstation verdwijnt en er worden haltes aan de doorgaande weg gerealiseerd. 

 Rijtijd en punctualiteit 

De punctualiteit van lijnen 195 en 295 is ondermaats. Het is drukker geworden in de bussen en ook 

de verkeersdrukte neemt toe. Dat geldt vooral op het lijndeel Schoonhoven – IJsselstein – Utrecht. 

Met het opleveren van de HOV Transwijk zal dit deels gecompenseerd worden, maar in 2020 zal er 

nog hinder blijven bestaan door de werkzaamheden aan de Van Zijstweg in Utrecht. In de afbeelding 

een voorbeeld van de rijtijd tussen IJsselstein en Papendorp. 

 

 Aansluitkwaliteit 

In de dienstregeling 2019 bleken de aansluitingen op het Zuid-Hollandse deel van de lijn niet altijd 

even goed. Er zijn door Arriva aanpassingen gedaan in de aansluitende lijnen. Daarnaast is er een 
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vraag geweest over het aansluiten op de buurtbus 505 in Schoonhoven, die wordt meegenomen in 

de dienstregeling van de buurtbus. 

 Bezetting 

De bezetting op deze lijnen is blijvend goed. Er wordt op een enkele rit een grotere bus ingezet, om 

aan de capaciteitsvraag te voldoen in de spits. De bezetting is dusdanig hoog dat verwacht wordt dat 

een hogere frequente en/of snellere routes direct meer reizigers zal opleveren. 

De nieuwe ritten op zondag tussen Utrecht en Schoonhoven (er wordt nu een halfuurdienst gereden) 

zijn meteen aardig bezet, met iedere rit op het drukste punt meer dan 6 reizigers in de bus. De 

verwachting is dat dit doorgroeit, als men weet dat op zondag de bussen vaker rijden. 

Dienstregeling 2020 

Lijn 295 Utrecht - IJsselstein - Schoonhoven – Rotterdam 

Lijn 195 (Utrecht -) IJsselstein – Benschop - Schoonhoven 

 Wijzigingen 

Syntus ziet in lijn 295 dé groeilijn van de concessie provincie Utrecht. De snelle route in combinatie 

met een hoge frequentie is nagenoeg een garantie voor een succesvolle buslijn. We zetten daarom 

samen met Arriva graag in op een lijn van HOV kwaliteit. Dat betekent echter ook: keuzes maken. 

We kiezen er daarom in dit voorstel voor om lijn 295 dagdekkend aan te bieden, overdag iedere 15 

minuten en in het drukste uur naar Utrecht zesmaal. Daarmee ontstaat een continue en snelle 

verbinding tussen Utrecht, IJsselstein, Schoonhoven en Rotterdam, die herkenbaar is voor de 

reiziger.  

Dat betekent tegelijkertijd dat lijn 195 een aanvullende lijn wordt voor lijn 295. De bus rijdt ieder 

halfuur in de brede spits en ieder uur in de daluren en ’s avonds, afgestemd met lijn 106 en buurtbus 

504, zodat er vanuit IJsselstein overdag wel meerdere vertrekmomenten zijn naar Benschop en vice 

versa. 

Lijn 195 gaat rijden tussen Schoonhoven en IJsselstein Binnenstad. In de ochtendspits rijden enkele 

ritten vanaf Schoonhoven als lijn 295 door naar Rotterdam. Van en naar Utrecht rijden ’s morgens én 

’s middags enkele ritten van lijn 195 door. Daardoor hoeven reizigers uit Benschop op de drukste 

momenten niet over te stappen. De ritten van en naar Utrecht in de spits zullen in IJsselstein gaan 

rijden via het bedrijventerrein Lage Dijk. Daardoor wordt dit bedrijventerrein in de spits rechtstreeks 

met Utrecht Centraal verbonden, wat een wens is van de gemeente IJsselstein. Wel verzoeken we de 

gemeente om hiervoor bij het bedrijventerrein een halte te realiseren. De reistijd voor lijn 195 tussen 

IJsselstein en Utrecht wijzigt niet met deze alternatieve route. 
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In het nieuwe netwerk zijn IJsselstein en 

Schoonhoven duidelijke knooppunten. In 

IJsselstein kan van lijn 295 en 195 worden 

overgestapt op U-OV lijn 31 naar 

Nieuwegein, USP en Bilthoven, die naar 

verwachting in de komende jaren verder 

wordt uitgebreid. Daarnaast kan er o.a. 

worden overgestapt op de tram naar 

IJsselstein-Zuid, Nieuwegein en Utrecht. In 

Schoonhoven kan worden overgestapt van 

lijn 195 op 295 en andersom. Daarnaast is 

er ook de overstap op lijn 497 naar Gouda 

en de buurtbus 505. Zie ook de afbeelding 

voor het gehele plaatje van de door Syntus 

en Arriva voorgestelde nieuwe situatie.  

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

 2019 2020 

195/295 33.000 40570:53 

 

Stadsdienst en Flex Woerden 

In december 2018 is in Woerden SyntusFlex geïntroduceerd: kleine voertuigen brengen reizigers 

direct naar de halte van hun bestemming, zonder om te rijden via de haltes waar geen reizigers voor 

zijn. Reizigers weten ons Flex-product te vinden en te boeken, wat leidt tot een flinke vervoervraag in 

de avonduren en weekenden. 

Syntus is voornemens om de flexdiensten uit te breiden, in Mijdrecht en mogelijk Amersfoort, maar 

ook in Woerden. Daarvoor moeten nog wel keuzes gemaakt worden: worden abonnementen geldig 

op SyntusFlex? In het vervoerplan wordt hoe dan ook uitgegaan van een (beperkte) stadsdienst naast 

SyntusFlex in Woerden. 

Lijn 2 Woerden Station – Station Zuidzijde via Snel en Polanen 

Lijn 3 Woerden Molenvliet – Station 

Lijn 4 Woerden Molenvliet – Centrum - Station 

Lijn 5  Woerden Station – Montfoort - Oudewater 

Analyse 

 Routes 

De nieuwe lijnnummers van de stadslijnen in Woerden hebben onduidelijkheid weggenomen. Ook 

chauffeurs kunnen nu beter uitleggen welke bus waarheen vertrekt. Wel blijft in Woerden nog steeds 

het verzoeken om wijken beter te ontsluiten met OV, zoals bijvoorbeeld Snel en Polanen. In 

Oudewater wordt door de gemeente en de bedrijvenvereniging VITAP gevraagd om Tappersheul te 

bedienen met lijn 5. 
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 Rijtijd en punctualiteit 

Ook de stadsdienst van Woerden heeft last van de toegenomen verkeersdrukte rond het centrum en 

het station. Daardoor vervallen meer ritten dan gewenst en zijn bussen in de spits vaak te laat. De 

rijtijd moet worden aangepast om ook in de spits betrouwbaar te kunnen rijden. Zie ook het 

voorbeeld op de volgende pagina van lijn 4.  

 

 Aansluitkwaliteit 

In 2019 zijn veel aansluitingen in Woerden verbeterd, er zijn weinig klachten meer van reizigers op 

dit vlak. Wel blijft het zo dat niet op alle treinen aangesloten kan worden in een OV-netwerk dat rijdt 

op vaste tijden met een vaste frequentie. Voor SyntusFlex kunnen reizigers zelf aangeven hoe laat zij 

op het station willen zijn. Het aantal aansluitingen is daardoor voor SyntusFlex groter. 

 Bezetting 

De bezetting op de stadsdienst blijft erg laag, zie ook de grafieken. Met name lijn 2 is beperkt bezet, 

lijn 3 en 4 alleen in de spits(richting). Op lijn 5 komt juist overbezetting voor. Deze lijn wordt nu met 

een midibus gereden. Een groter voertuig zou daar de oplossing kunnen zijn. Daarnaast merkt de 

buurtbusvereniging van lijn 505 dat lijn 5 niet altijd wordt opgezocht, er wordt verzocht om de tijden 

zo ideaal mogelijk af te stemmen. 
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Dienstregeling 2020 

Lijn 3 Woerden Station - Molenvliet 

Lijn 4 Woerden Station – Centrum - Molenvliet 

Lijn 5  Woerden Station Zuidzijde – Linschoten – Montfoort (- Oudewater) 

Flex  Woerden (aanvullend en avond/weekend) 

 Wijzigingen 

We stellen voor om de stadsdienst in Woerden te beperken tot de veelgebruikte verbindingen. 

Daarnaast stellen we voor om SyntusFlex uit te breiden. Er kunnen voor SyntusFlex nieuwe haltes 

worden gerealiseerd, zodat de flexbus overdag de route van lijn 2 kan overnemen en daarnaast 

aanvullend kan zijn voor geheel Woerden. 

Lijn 3 en 4 gaan rijden in één richting, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften in 

Woerden: lijn 4 rijdt ’s morgens van Molenvliet naar het station via het centrum. Lijn 3 rijdt dan vanaf 

het station snel naar de bedrijven en Molenvliet. In de middag rijden de bussen exact in de andere 

richting. In de daluren rijden lijn 3 en 4 eenmaal per uur. De rijtijden worden aangepast, zodat de 

bussen zo veel mogelijk punctueel kunnen rijden. Gedurende de hele dag rijdt SyntusFlex aanvullend, 

waardoor verbindingen altijd (sneller) mogelijk zijn, ook als de stadsdienst niet direct rijdt. Zie ook de 

afbeelding. 
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Op lijn 5 wordt de rijtijd aangepast, om punctueel te kunnen rijden. Daarnaast zal in ieder geval op 

de drukste rit een grotere bus (12m) worden ingezet, zodat er altijd plaats is voor alle reizigers. De 

aansluitingen worden zo veel mogelijk geoptimaliseerd en de ritten worden afgestemd met lijn 505. 

Verder stellen we voor om in Oudewater verder te rijden naar bedrijventerrein Tappersheul. De 

gemeente legt hiervoor een nieuwe halte aan op het bedrijventerrein, en ook bij de J.J. 

Vierbergenweg verzoeken we de gemeente om een tweede halte aan te leggen. 

Zie ook de afbeeldingen op de volgende pagina. 
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Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

Lijn 2019 2020 

2 2000:45 0 

3 2991:27 1066:48 

4 2667:40 1323:00 

5 3069:09 3112:12 

Flex  Reservering: 5207 

 

Buurtbussen 

Buurtbusverenigingen bepalen in principe zelf welke dienstregeling zij willen gaan rijden. In de 

komende periode gaan we met de buurtbusverenigingen verder in gesprek over de mogelijke 

aanpassingen in de dienstregeling, per december of, waar strikt noodzakelijk, per september.  

Syntus Utrecht rijdt de volgende buurtbussen: 

- 503 Eemdijk – Nijkerk 

- 504 Montfoort – IJsselstein 

- 505 Woerden – Schoonhoven – IJsselstein 

- 522 Weesp – Vreeland 

- 524 Breukelen Station – Woerden 

- 526 Breukelen – De Hoef – Uithoorn 

- 572 Soest – Bunschoten – Amersfoort Vathorst 

- 573 Soest – Eemnes – Blaricum Tergooi 

- 575 Soest – NMM – Soesterberg – Zeist – Driebergen-Rijsenburg 

Hieronder zijn de buurtbussen met mogelijke uitdagingen geanalyseerd. De wijzigingen op de 

buurtbussen zullen we, als de buurtbusverenigingen en Syntus hebben afgestemd, zo snel mogelijk 

aanbieden aan provincie en ROCOV. 
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USP-lijnen 

USP, de Uithof en Rijnsweerd, het blijft een groeigebied in Utrecht. Dat vraagt om het steevast ieder 

jaar aanpassen ven het vervoer. Dit jaar staat voor Syntus in het teken van het verbeteren van de 

huidige dienstverlening én het aanpassen waar nodig of gewenst. 

Daarnaast zien we één hiaat in het huidige netwerk: de avonden en weekenden. We zien dat er vraag 

is naar OV op deze momenten, voor avondcolleges en voor werknemers van bijvoorbeeld de 

ziekenhuizen. Daarnaast wordt USP ook steeds meer een overstaplocatie voor reizigers tussen 

Utrecht-Oost en Amersfoort.  

Analyse 

USP (lijn 202, 203, 204, 206, 207, 272, 298, 299) 

 Rijtijd en punctualiteit 

De rijtijd op de USP-lijnen is sterk verbeterd, maar werkzaamheden in Amersfoort zorgen er nu voor 

dat vertragingen nog regelmatig voor komen. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de minimale 

‘keertijd’ op Rijnsweerd Noord. Momenteel is er minimaal 5 minuten de tijd om te keren, maar met 

file bij de Berenkuil is dit eigenlijk te kort. We roepen de provincie op om met de gemeente Utrecht 

om tafel te gaan/blijven om een keerlus te realiseren bij Rijnsweerd Noord. Het gebied wordt steeds 

belangrijker, investeringen in de (bus)infrastructuur horen daar wat ons betreft bij. 

 Bezetting 

Op lijn 203 en 272 zien we hoge bezettingen, zie de grafieken. Het is daarom logisch om de bediening 

op deze lijnen uit te breiden. Ook de ritten tegen de spitsrichting in kennen een goede start. De 

nieuwe lijnen 207 en 298 bevallen goed maar er is ruimte voor verdere groei, vooralsnog is het niet 

noodzakelijk om deze lijnen verder uit te breiden. Dit kan wel een vervolg zijn voor 2021. 
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Dienstregeling 2020 

 Wijzigingen 

Ook in 2020 verbeteren we de vertrektijden, rijtijden en de rijtijdverdeling waar nodig, op alle lijnen. 

Daarnaast voegen we extra ritten toe op lijn 203 en 272. Op lijn 203 rijden we ’s morgens ook een 

extra rit richting Amersfoort, ook als vervanging voor scholierenlijn 623, die nu al eigenlijk de route 

van lijn 203 rijdt. Deze rit versterkt tussen Amersfoort Centrum, Schothorst en Vathorst lijn 7, 

scholieren naar MBO Amersfoort aan de Valutaboulevard kunnen ook gebruik maken van deze rit. 

Ook in de middag onderzoeken we de mogelijkheden met lijn 203 op dit vlak. 

Op lijn 272 voegen we tussen de twee drukste ritten in de ochtendspits een extra rit toe tussen Baarn 

en Utrecht. Daarnaast rijden we rond 11 uur een extra slag, vergelijkbaar met lijn 299. De ritten op 

lijn 272 zijn allen goed gevuld tussen Baarn, Soest en USP, met de extra ritten voorkomen we 

overbezetting. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

Lijn 2019 2020 

202 6549:40 6385:24 

203 6980:31 7681:48 

204 5915:14 5964:42 

206 5095:25 4770:30 

207 2356:54 2482:12 

272 3811:37 4523:24 

298 3153:30 3003:00 

299 3358:22 3267:36 
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Dienstregeling 2020  

Lijn 201 Rijnsweerd Noord – USP – Amersfoort Centrum (avond/weekend) 

 

 Wijzigingen 

Zoals in inleiding aangegeven, ook in de avonden en weekenden zien wij potentie voor een USP-lijn. 

Colleges van universiteit en hogeschool zijn steeds vaker ’s avonds en ziekenhuispersoneel moet nu 

vaak nog de auto gebruiken, omdat de bus ’s avonds en in het weekend geen (goede) optie is. 

Daarom stellen wij voor om een verkorte lijn in te voeren in de avonden en de weekenden: lijn 201 

tussen Rijnsweerd Noord en Amersfoort Centrum (Brabantsestraat). In Amersfoort worden de haltes 

Centrum én Eemplein bediend, zodat kan worden overgestapt op stads- en streeklijnen in alle 

richtingen.  Zie ook de onderstaande afbeelding. 

Er zijn in de dienstregeling voldoende dienstregelinguren “gevonden” om per december 2019 te 

starten met lijn 201. Met name door het niet meer rijden van enkele tegenspitsritten en van een 

enkele zeer slecht bezette rit is er voldoende ruimte gecreëerd voor het rijden van deze nieuwe lijn. 

We vinden het starten van deze lijn van groot belang, gezien de ontwikkelingen in de nabije 

toekomst waarbij USP een belangrijke tweede knoop in Utrecht lijkt te worden.  

In eerste instantie zal lijn 201 éénmaal per uur gaan rijden. Op weekdagen na de laatste “reguliere” 

USP-lijn tot 22:16 uur (laatste vertrek vanaf Rijnsweerd). In het weekend 6:52 (eerste vertrek 

Amersfoort) tot 22:16 (laatste vertrek vanaf Rijnsweerd). In de komende jaren kunnen we samen met 

de provincie ervaring opdoen, vooruitlopend op de nieuwe concessie(s) per december 2023. In de 

komende jaren ervaren we met elkaar wat de juiste vertrektijden, frequenties en verbindingen zijn, 

die in de toekomst kunnen worden uitgebreid. We kijken ernaar uit en zijn benieuwd naar de 

resultaten! 

Daarbij geven we graag de volgende waarschuwing: een nieuwe verbinding is niet direct succesvol, 

dat moet 2 à 3 jaar groeien. We geven de verbinding graag deze tijd om te ontwikkelen. 

Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

Lijn 2019 2020 

201 - 2938:13 

 

Scholierenlijnen 

Dienstregeling 2020 

De scholierenlijnen 646/647 in het westen van de concessie worden in september 2019 aangepast. 

Dit is met de vaststelling van het vervoerplan 2019 zo besloten. Daarnaast worden per dienstregeling 

2020  één nieuwe scholierenlijn voorzien tussen Breukelen en Woerden en worden diverse lijnen 

geïntegreerd in lijn 123 (zie eerder in dit vervoerplan).. In het oosten van de concessie worden enkele 

lijnen samengevoegd en ingekort, zonder dat reizen veel langer worden of tarieven verschillen. Zie 

ook de afbeelding op de volgende pagina. 

Lijn 524 Breukelen - Woerden 

 Wijzigingen 

Tussen Breukelen en Woerden rijdt lijn 524. Deze buurtbus vervoert in de spits veel scholieren, met 
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name als het nat, koud en donker is. Het aantal reizigers is dan regelmatig hoger dan wat de twee 

bussen van de buurtbusvereniging kunnen vervoeren. In 2019 is daarom versterking gereden. Voor 

2020 stellen we voor te blijven versterken op lijn 524 wanneer dit nodig is. Omdat de drukte zich 

alleen bij slecht weer voordoet, lijkt het niet nodig om op iedere schooldag een speciale schoolbus te 

rijden. 

In het oosten van de concessie rijden meerdere scholierenlijnen, die we graag op een andere manier 

willen verdelen over de regio. Zie de afbeelding hieronder.  

Lijn 680 Rhenen – De Klomp – Amersfoort 

Lijn 683 De Klomp – Hoevelaken 

 Wijzigingen 

Vanuit Rhenen rijden meerdere lijnen (680, 683, 690) naar Amersfoort en Hoevelaken. We stellen 

voor om, gezien de geringe bezetting tussen Rhenen en Veenendaal, alleen lijn 680 hier te laten 

starten en eindigen. Op Veenendaal - De Klomp kan vervolgens worden overgestapt op lijn 683 naar 

Hoevelaken. De enkele scholieren uit Elst en Veenendaal - West kunnen gebruik maken van lijn 50 en 

83, en ook overstappen op station Veenendaal - De Klomp. Vanaf daar rijden de gebruikelijke twee 

bussen naar Amersfoort en één naar Hoevelaken. Vanaf Renswoude rijdt nog een extra bus naar 

Amersfoort. 

Het voordeel van bovenstaande wijziging is dat het aantal bussen beter aansluit bij het aantal 

reizigers dat ervan gebruikt maakt. Daarnaast verbetert het de kostendekkingsgraad ook omdat de 

bussen minder ver ‘leeg’ hoeven te rijden, ’s morgens naar Rhenen en ’s middags terug. Het 

voorzieningenniveau blijft dus intact, en de ritprijzen blijven hetzelfde, maar voor sommige 

verbindingen moet worden overgestapt. 

Lijn 682 Houten – Utrecht WKZ – Amersfoort 

 Wijzigingen 

Op dit moment rijden er vanuit Houten (lijn 682) en vanuit Utrecht Centraal (lijn 681) schoolbussen 

naar Amersfoort. Deze lijnen rijden voor een groot deel parallel aan elkaar en ook aan de trein. 

Daarom stellen we voor om deze twee lijnen samen te voegen. In overleg met U-OV stellen we voor 

om de bus vanuit Houten via WKZ te rijden, zodat bij deze halte kan worden overgestapt van de tram 

van CS op de schoolbus en andersom. Scholieren uit Houten en Utrecht zijn hierdoor enkele minuten 

langer onderweg. Het voordeel is dat reizigers uit Houten hier ook kunnen overstappen op 

bijvoorbeeld lijn 203, om de overige scholen in Amersfoort (Guido de Bres, MBO Amersfoort) te 

bereiken. 
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Bron kaartbeeld: openstreetmap.org 

Zomerlijnen (lijn 382 en 383) 

In het afgelopen jaar is het niet gelukt om in samenwerking met de Beheerorganisatie van het 
Henschotermeer marketing op gang te brengen. Het betaald bezoeken van het Henschotermeer is 
uitgesteld tot 2019. Syntus ziet, gezien de zeer tegenvallende bezettingscijfers (zie grafieken) echter 
niet een lijnennet ontstaan dat voldoende kostendekkend is. We stellen daarom voor om de 
zomerlijnen niet meer te rijden vanaf de zomer van 2020. Er is inmiddels voor de weekdagen een 
alternatief: lijn 298 rijdt ook in de zomer langs het Henschotermeer, zij het niet in de weekenden. 
 
Daarbij maken we het voorbehoud: mocht het dit jaar wél lukken om de lijnen te promoten met de 
uitbater, en mocht het een doorslaand succes zijn, dan nemen de we lijnen alsnog op in de 
zomerdienstregeling van 2020. Eventueel kan dan ook het flexibel inzetten van zomerlijnen een optie 
zijn, alhoewel dit technisch wel uitdagend zal zijn. 
 
Voor de Cattenbroekerplas kan een flexhalte worden gerealiseerd, als Syntus en provincie ervoor 
kiezen om SyntusFlex in Woerden uit te breiden. Syntus zal deze halte dan actief promoten in 
combinatie met het recreëren aan de Cattenbroekerplas. 
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Dru’s (dienstregelingjaar 2020 versus dienstregelingjaar 2019) 

2019 2020 

1.400 0 
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3. Conclusies 

De in hoofdstuk 2 voorgestelde wijzigingen zorgen voor meer samenhang in het lijnennet in de 

provincie Utrecht en deels ook daarbuiten. Daarnaast worden zo veel mogelijk wensen vanuit 

stakeholders, de samenleving, provincie en chauffeurs ingewilligd. We verwachten dat we hiermee 

een samenhangend pakket bieden met aan de ene kant innovatie, verbetering en uitbreiding waar 

het kan, en aan de andere kant geen keiharde bezuinigingen maar maatregelen die passen bij geringe 

vervoervraag zoals SyntusFlex en hier en daar een lagere frequentie. Het vervoerplan voldoet 

daarmee aan de eisen zoals gesteld door de provincie Utrecht, waarbij het reizigersbelang absoluut 

voorop blijven staan. 

Op de volgende pagina’s is het totaaloverzicht van de dienstregelinguren voor het dienstregelingjaar 

2020 weergegeven, in vergelijking met 2019. Het dienstregelingjaar 2019 was een week langer dan 

gebruikelijk. Daardoor ligt standaard het aantal dru’s in het komend jaar lager dan afgelopen jaar.  

SyntusFlex in Woerden en Mijdrecht is hierbij niet meegerekend, voor Amersfoort wordt in dit 

vervoerplan uitgegaan van de situatie waarbij lijn 1 blijft rijden op de huidige tijden. Voor lijn 120 

tussen Maarssen en Utrecht is een aanvullend budget beschikbaar, dit betreft 2.027 dru’s op lijn 120. 

Overzicht verschillen dienstregelinguren 2019/2020 (blauw = update augustus) 

Mijdrecht 
 

2020 2019 verschil 

M1 Ringlijn Mijdrecht - 1.554:00 -1554 

M2 Ringlijn Mijdrecht - 1.459:02 -1459 

Flex Reservering SyntusFlex Mijdrecht 3.013  +3013   
   

Stadsdienst Amersfoort 2020 2019 verschil 

1 Station - Soesterkwartier 4.855:12 5.034:32 -179 

2 Station - Nieuwland 13.410:10 13.564:35 -154 

3 Station - Vathorst 19.230:57 19.637:50 -407 

4 Station - Kattenbroek 14:546:10 14.897:42 -351 

5 Station - Schothorst - Vathorst 17.780:11 17.267:12 +513 

6 Station - Liendert en Rustenburg 11.879:26 12.698:55 -819 

7 Station - Schothorst - Vathorst 15.473:45 15.598:11 -125 

8 Station - Schuilenburg 8.114:41 10.505:25 -2391 

9 Station – Leusderkwartier 8.236:35 5.745:12 +2491 

10 Station – Hoornbeeck / Van Lodenstein 1.053:41 922:02 +131 

17 Amersfoort - Leusden 19.951:35 20.271:32 -320 

19 Station – Rusthof via Bergkwartier 2.784:43 1.515:09 +1269 

217 Amersfoort - Leusden De Horst 
(sneldienst) 

1.667:24 1.778:28 -111 

  
   

Stadsdienst Woerden 2020 2019 verschil 

2 Station – Station Zuidzijde (Woerden) - 2.000:45 -2001 

3 Centrum - Molenvliet (Woerden) 1.066:48 2.991:27 -1925 
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4 Molenvliet – Station (Woerden) 1.323:00 2.667:40 -1344 

5 Woerden - Oudewater 3.112:12 3.069:09 +43 

Flex Reservering SyntusFlex Woerden 5.207  +5207 

     

Streeklijnen 2020 2019 verschil 

50 Utrecht - Wageningen / Veenendaal 68.944:11 72.804:05 -3860 

50 Extra stilstand op Driebergen-Zeist ivm 
U-Link afstemming op corridors 

553:30  +553 

56 Amersfoort - Wijk bij Duurstede 29.210:06 29.260:18 -50 

70 Hilversum - Amersfoort 26.654:37 26.798:50 -144 

74 Soestdijk Noord - Soest Zuid 3.383:24 3.531:15 -148 

76 Amersfoort - Bunschoten-Spakenburg 15.556:55 15.779:44 -223 

80 Amersfoort – De Klomp 8.997:28 14.237:43 -5240 

X80 Amersfoort – De Klomp 13.650:00 22.880:55 -9230 

280 (Kesteren-) Rhenen - Veenendaal - 
Amersfoort 

11.177:37 5.577:08 +5600 

82 Amersfoort – Doorn Berkenweg 10.096:48 10.243:27 -147 

83 Veenendaal - De Klomp 6.195:18 6.094:27 +101 

87 De Klomp – Veenendaal Oost – 
Petenbos 

4.424:24  +4424 

102 Utrecht - Woerden 20.352:11 21.548:29 -1232 

106 Nieuwegein - Gouda 6.384:28 6.564:29 -180 

107 Utrecht - Gouda 32.785:16 33.430:50 -645 

120 Utrecht - Amsterdam Bijlmer ArenA 35.746:24 34.389:50 +1357 

121 Mijdrecht - Hilversum 6.648:00 6.763:28 -115 

123 Mijdrecht - Woerden 7.021:59 5.729:14 +1293 

126 Mijdrecht - Amsterdam Bijlmer ArenA 19.939:06 20.474:56 -535 

130 Breukelen - Mijdrecht - Uithoorn 23.144:13 23.007:07 +137 

195 (Utrecht-) IJsselstein – Schoonhoven 10.034:09 23.349:42 -13315   
   

In combinatie met Arriva 2020 2019 verschil 

295 Utrecht - Rotterdam Capelsebrug 30.536:44 9.571:41 +20965 

     

Van/naar De Uithof 2020 2019 verschil 

201 Amersfoort Centrum – Utrecht 
Rijnsweerd Noord (avond/weekend) 

2.938:13  +2938 

202 Amersfoort Nieuwland - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

6.385:24 6.549:40 -164 

203 Amersfoort  Vathorst - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

7.681:48 6.980:31 +701 

204 Amersfoort Kattenbroek - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

5.964:42 5.915:14 +49 

206 Amersfoort Rustenburg - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

4.770:30 5.095:25 -325 

207 Gouda - Utrecht De Uithof 2.482:12 2.356:54 +126 
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272 Bunschoten-Spakenburg - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

4.523:24 3.811:37 +712 

298 De Klomp – Woudenberg – Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

3.003:00 3.153:30 -150 

299 Leusden - Utrecht Rijnsweerd Noord 3.267:36 3.358:22 -91 

Speciaal vervoer 2020 2019 verschil 

356 Amersfoort - Nationaal Militair 
Museum 

1.260:00 1.253:00 +7 

381 Nationaal Militair Museum - Austerlitz -
Driebergen-Zeist 

3.451:58 5.168:15 -1717 

382 Driebergen-Zeist - Woudenberg 
Henschotermeer 

- 599:33 -599 

383 Veenendaal - Woudenberg 
Henschotermeer 

- 800:55 -800 

  
   

Scholierenlijnen 2020 2019 verschil 

603 Eemdijk - Nijkerk 148:47 156:41 -8 

623 Utrecht Science Park - Amersfoort 
Guido de Bres 

- 245:00 -245 

641 Uithoorn - Woerden - 294:48 -294 

642 Mijdrecht - Woerden - 294:48 -294 

646 Mijdrecht - Woerden - 258:42 -258 

647 Uithoorn - Woerden - 252:04 -252 

680 Rhenen - Amersfoort Hoornbeeck/Van 
Lodenstein College 

1.044:08 915:24 +129 

681 Utrecht - Amersfoort Hoornbeeck/Van 
Lodenstein College 

- 225:32 -225 

682 Houten – WKZ – Amersfoort 
Hoornbeeck/Van Lodenstein College 

518:53 470:58 +48 

683 De Klomp - Hoevelaken 
Hoornbeeck/Van Lodenstein College 

334:15 560:31 -226 

690 Rhenen - Amersfoort Hoornbeeck/Van 
Lodenstein College 

- 275:17 -275 

695 Wijk bij Duurstede - Maarsbergen 131:50 138:50 -7   
   

Nachtlijnen 2020 2019 verschil 

N2 Utrecht - Woerden 260:22 261:30  

N3 Amersfoort Station - Vathorst 258:35 256:10  

N7 Utrecht - Oudewater 279:59 280:06  

N8 Utrecht – Veenendaal - Wageningen 410:10 406:20  

N17 Amersfoort Station - Leusden 265:43 263:14  

N20 Utrecht - Loenen a/d Vecht 354:53 350:07  

N26 Amsterdam Leidseplein - Woerden 356:40 353:20  

N50 Utrecht - Amerongen 248:45 251:32  

N70 Amersfoort - Soest - Baarn 278:12 275:36  

N76 Amersfoort - Bunschoten-Spakenburg 203:18 201:24  

TOTAAL Provincie Utrecht 595.029 597.247:16 -2.218 
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Bijlagen 

 

Als eerste bijlage is het overzicht van dru’s voor het dienstregelingjaar 2020 te vinden, uitgesplitst in 

spits, dal en totaal. Ook is een reactie op de consultatie van gemeenten, concessieverleners, 

concessiehouders, ROCOV, reizigers en overige stakeholders bijgevoegd.  
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Bijlage: Overzicht dienstregelinguren spits/dal/totaal, dienstregelingjaar 2020  

Stadsdienst Amersfoort spits dal totaal 

1 Station - Soesterkwartier 1.323:00 3.532:12 4.855:12 

2 Station - Nieuwland 3.540:36 9.869:34 13.410:10 

3 Station - Vathorst 5.325:36 13.905:21 19.230:57 

4 Station - Kattenbroek 3.885:00 10.661:10 14:546:10 

5 Station - Schothorst - Vathorst 4.354:56 13.425:15 17.780:11 

6 Station - Liendert en Rustenburg 3.032:24 8.847:02 11.879:26 

7 Station - Schothorst - Vathorst 4.059:32 11.414:13 15.473:45 

8 Station - Schuilenburg 2.191:49 5.922:52 8.114:41 

9 Station – Leusderkwartier 2.283:52 5.952:43 8.236:35 

10 Station – Hoornbeeck / Van Lodenstein 254:40 799:01 1.053:41 

17 Amersfoort - Leusden 5.875:48 14.075:47 19.951:35 

19 Station – Rusthof via Bergkwartier 504:00 2.280:43 2784:43 

217 Amersfoort - Leusden De Horst 
(sneldienst) 

1.218:00 449:24 1.667:24 

  
   

Stadsdienst Woerden spits dal totaal 

3 Centrum - Molenvliet (Woerden) 558:36 508:12 1.066:48 

4 Molenvliet – Station (Woerden) 680:24 642:36 1.323:00 

5 Woerden - Oudewater 1.596:00 1.516:12 3.112:12 

     

Streeklijnen spits dal totaal 

50 Utrecht - Wageningen / Veenendaal 18.694:54 50.249:17 68.944:11 

50 Extra stilstand op Driebergen-Zeist ivm 
U-Link afstemming op corridors 

0 553:30 553:30 

56 Amersfoort - Wijk bij Duurstede 7.555:06 21.655:00 29.210:06 

70 Hilversum - Amersfoort 8.184:24 18.470:13 26.654:37 

74 Soestdijk Noord - Soest Zuid 1.117:12 2.266:12 3.383:24 

76 Amersfoort - Bunschoten-Spakenburg 4.832:06 10.724:49 15.556:55 

80 Amersfoort – De Klomp 176:24 8.821:04 8.997:28 

X80 Amersfoort – De Klomp 7.194:36 6.455:24 13.650:00 

280 (Kesteren-) Rhenen - Veenendaal - 
Amersfoort 

5.871:26 5.306:01 11.177:37 

82 Amersfoort – Doorn Berkenweg 3.935:24 6.161:24 10.096:48 

83 Veenendaal - De Klomp 2.150:24 4.044:54 6.195:18 

87 De Klomp – Veenendaal Oost – 
Petenbos 

1.482:36 2.941:48 4.424:24 

102 Utrecht - Woerden 6.574:24 13.777:47 20.352:11 

106 Nieuwegein - Gouda 2.654:52 3.729:36 6.384:28 

107 Utrecht - Gouda 11.823:00 20.962:16 32.785:16 

120 Utrecht - Amsterdam Bijlmer ArenA 11.859:24 23.887:00 35.746:24 

121 Mijdrecht - Hilversum 2.608:12 4.039:48 6.648:00 

123 Mijdrecht - Woerden 3.222:06 3.799:53 7021:59 
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126 Mijdrecht - Amsterdam Bijlmer ArenA 6.570:12 13.368:54 19.939:06 

130 Breukelen - Mijdrecht - Uithoorn 8.005:12 15.139:01 23.144:13 

195 (Utrecht-) IJsselstein – Schoonhoven 4.561:12 5.472:57 10.034:09 

In combinatie met Arriva spits dal totaal 

295 Utrecht - Rotterdam Capelsebrug 8.394:26 22.142:18 30.536:44 

     

Van/naar De Uithof spits dal totaal 

201 Amersfoort Centrum – Utrecht 
Rijnsweerd Noord (avond/weekend) 

29:24 2.908:49 2.938:13 

202 Amersfoort Nieuwland - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

3.006:30 3.378:54 6.385:24 

203 Amersfoort  Vathorst - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

3.646:18 4.035:30 7.681:48 

204 Amersfoort Kattenbroek - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

2.734:12 3.230:30 5.964:42 

206 Amersfoort Rustenburg - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

2.131:30 2.639:00 4.770:30 

207 Gouda - Utrecht De Uithof 1.003:48 1.478:24 2.482:12 

272 Bunschoten-Spakenburg - Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

3.057:36 1.465:48 4.523:24 

298 De Klomp – Woudenberg – Utrecht 
Rijnsweerd Noord 

1.297:48 1.705:12 3.003:00 

299 Leusden - Utrecht Rijnsweerd Noord 1.948:48 1.318:48 3.267:36 

Speciaal vervoer spits dal totaal 

356 Amersfoort - Nationaal Militair 
Museum 

79:20 1.180:40 1.260:00 

381 Nationaal Militair Museum - Austerlitz -
Driebergen-Zeist 

1.285:12 2.166:46 3.451:58 

  
   

Scholierenlijnen spits dal totaal 

603 Eemdijk - Nijkerk 123:17 25:30 148:47 

680 Rhenen - Amersfoort Hoornbeeck/Van 
Lodenstein College 

932:43 111:25 1.044:08 

682 Houten – WKZ – Amersfoort 
Hoornbeeck/Van Lodenstein College 

439:18 79:35 518:53 

683 De Klomp - Hoevelaken 
Hoornbeeck/Van Lodenstein College 

206:55 127:20 334:15 

695 Wijk bij Duurstede - Maarsbergen 69:41 62:09 131:50   
   

Nachtlijnen spits dal totaal 

N2 Utrecht - Woerden  260:22 260:22 

N3 Amersfoort Station - Vathorst  258:35 258:35 

N7 Utrecht - Oudewater  279:59 279:59 

N8 Utrecht – Veenendaal - Wageningen  410:10 410:10 

N17 Amersfoort Station - Leusden  265:43 265:43 

N20 Utrecht - Loenen a/d Vecht  354:53 354:53 

N26 Amsterdam Leidseplein - Woerden  356:40 356:40 
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N50 Utrecht - Amerongen  248:45 248:45 

N70 Amersfoort - Soest - Baarn  278:12 278:12 

N76 Amersfoort - Bunschoten-Spakenburg  203:18 203:18 

     

Flex spits dal totaal 

Mijdrecht Reservering SyntusFlex Mijdrecht 1143 1870 3013 

Woerden Reservering SyntusFlex Woerden 1963 3307 5270 

       
spits dal totaal 

TOTAAL Provincie Utrecht 193.250 401.779 595.029 
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Consultatie Vervoerplan 2020 
Maxim Meijers/Thijs Struijlaart – Syntus Utrecht – 15-7-2019 
 
Inleiding 
Syntus heeft in aanloop naar het vervoerplan 2020 de consultatie als volgt vormgegeven: 

1. In februari zijn de eerste wijzigingsvoorstellen schriftelijk gedeeld  met gemeenten die een 
relatie hebben met de concessie Provincie Utrecht en de omliggende concessieverleners en 
concessiehouders. Tevens is hen gevraagd naar wensen m.b.t. de dienstregeling 2020. Ook 
enkele andere lokale stakeholders hebben gereageerd.  

2. Online reizigersenquête april-mei 2019 waarbij reizigers konden reageren op de 
wijzigingsvoorstellen van Syntus. 

3. Concept vervoerplan 2020 ter advisering voorgelegd aan het ROCOV in mei 2019. Het ROCOV 
heeft een wettelijk maar niet bindend adviesrecht.  

 
In dit document wordt de input van stakeholders, ROCOV en reizigers samengevat en wordt vermeld 
of en zo ja waar het in het vervoerplan is terug te vinden. Ook leggen we, indien nodig, in cursief uit 
waarom bepaalde suggesties niet zijn overgenomen.  
Daarnaast geven we per gemeente aan welke wijzigingen we op basis van onze analyses en de input 
in het vervoerplan 2020 verwerken.  Dit document is een bijlage bij het (concept-) vervoerplan 2020.  
 
Inhoudsopgave 
1. Reactie op eerste voorstellen door gemeenten en omliggende concessieverleners/-houders en 

ophalen wensen ...................................................................................................................................... 3 

1.1. Amersfoort .................................................................................................................................. 3 

1.2. Bunschoten-Spakenburg ............................................................................................................. 3 
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1. Reactie op eerste voorstellen door gemeenten en omliggende 

concessieverleners/-houders en ophalen wensen 
 

1.1. Amersfoort 

De gemeente Amersfoort heeft een aantal punten aangedragen aan de hand van de uitvraag: 

 
Soesterkwartier 

De gemeente geeft aan dat het vervallen van ritten in de avond gevoelig ligt en dat dit als nadelig 

wordt ervaren, ook al is dit vervoerkundig te begrijpen. Zij zien graag een oplossing in de vorm 

doelgroepenvervoer/vervangend openbaar vervoer en willen dit samen met de provincie en ons 

onderzoeken.  

Zoals beschreven in het vervoerplan zien ook wij deze denkrichting als oplossing. Een voorbeeld 

hiervan zou SyntusFlex zijn, wat nu al in Woerden rijdt. Wij zullen dit met de gemeente, provincie, 

ROCOV en andere belanghebbenden verder uitwerken.  

Amersfoort Zuid 

De gemeente heeft de plannen rondom Amersfoort Zuid bekeken. Zij geven daarin mee dat de 

Eemgaarde flexibel bedient kan worden via een drukknop bij de halte in combinatie met een 

verkeerslicht voor de bus. Ook geven zij aan dat er straten zijn die nu geen bus hebben maar met de 

wijzigingen in Amersfoort vanaf december 2019 wel een bus krijgen. Zij stellen daarbij voor dat de 

communicatie rond deze verandering via Syntus Utrecht verloopt.  

 

Het flexibel bedienen van de Eemgaarde is verwerkt in het vervoerplan, wij gaan hierin mee. Voor wat 

betreft de communicatie zullen wij dit zoveel als mogelijk, samen met de gemeente, oppakken. Wel 

betekent dit dat de gemeente voor 15 december de infrastructuur ervoor dient aan te leggen. 

 

USP lijnen 

De gemeente geeft aan blij te zijn met het voorstel voor een extra uithoflijn naar Amersfoort 

Centrum. De gemeente heeft gekeken naar het bedienen van de halte Stadhuis voor de uithoflijnen, 

dit is fysiek met de VRI-installatie niet mogelijk.  

 

Syntus Utrecht vindt het jammer dat dit niet mogelijk is maar begrijpt de overwegingen. In het 

vervoerplan wordt geen overstap geboden op het Stadhuis maar op halte Centrum, Eemplein en 

Brabantsestraat. In het definitief vervoerplan wordt duidelijk of er genoeg middelen beschikbaar zijn 

om de lijn daadwerkelijk in te voeren.  

De gemeente gaat tot slot graag in gesprek over de ontsluiting van de nieuwe wijk Bovenduist 
(voorheen Vathorst-West).  
 
Wij zien de gesprekken graag tegemoet. 
 

1.2. Bunschoten-Spakenburg 

De gemeente Bunschoten geeft aan dat er nog steeds de wens is voor een nieuwe halte bij 

bedrijventerrein Haarbrug-Zuid. Verder stemt de gemeente in met de wijzigingen voor lijn 272.  
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Voor Syntus is de halte geen bezwaar. Als de wegbeheerder hier een halte plaatst zullen wij dit 

bedienen. Een andere mogelijkheid, zoals deelfietsen bij een bestaande halte, is voor ons ook 

bespreekbaar. De gesprekken tussen provincie en gemeente over de nieuwe halte lopen inmiddels.  

 

1.3. Krimpenerwaard 

De gemeente geeft aan dat ze het verlagen van de frequentie van lijn 106 naar twee keer per uur erg 

drastisch vinden. Zij begrijpen dit echter wel. Zij vragen zich af of een belbus verbinding en/of 

combinatie met doelgroepenvervoer mogelijk is.  

Op dit moment is een belbus verbinding niet opgenomen in het vervoerplan, omdat er volgens Syntus 

voor de meeste reizigers voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Over de combinatie met 

doelgroepenvervoer gaan wij graag over in gesprek.  

1.4. Leusden 

Zoals al aangegeven in het vervoerplan blijft de routevoering in Leusden een heet hangijzer. Zij zien 
liever de combinatie van lijnen 77 en 78 terugkomen. Zij geven met name aan dat dit lastig is voor 
ouderen en/of bewoners die slecht kunnen lopen.  
 
Wij zien het aantal reizigers op lijn 17 toenemen t.o.v. de reizigers uit lijn 77 en 78. Wij zien dan ook 
geen aanleiding om de routevoering te wijzigen, het voldoet aan onze verwachtingen. Zoals in het 
vervoerplan vermeld gaat de provincie Utrecht graag in gesprek over een pilot maatwerk in Leusden.  
 

1.5. Lopik 

Vanuit de gemeente Lopik hebben wij reactie ontvangen op de wijzigingen van de lijnen 106, 195 en 

295. Zij kunnen instemmen met de wijziging op lijn 106, mits de abonnementen wel geldig zijn op lijn 

497. Ook geven zij aan dat ze de wijziging van lijn 195/295 zeer nadelig vinden voor Benschop. Ze zijn 

bang dat het missen van de directe verbinding er toe leidt dat meer mensen in Benschop de auto 

zullen gebruiken.  

 

Wij zullen de wijzigingen op lijn 106 en de abonnementen in de gaten houden in het 

vervoerplanproces. Voor wat betreft lijn 195/295 begrijpen wij de reactie van de gemeente Lopik, 

zoals wij aangeven in het vervoerplan betekent het invoeren van een hoogwaardige lijn ook keuzes 

maken. Voor de kernen Lopik en Jaarsveld is dit een verbetering, voor Benschop is dit minder het 

geval. Wij willen daarbij benadrukken dat er in de spits een directe verbinding wordt geboden van 

Benschop naar Utrecht en v.v. en in de ochtendspits ook naar Rotterdam. Reizigers uit Benschop 

kunnen eenvoudig overstappen op meerdere lijnen op IJsselstein Binnenstad en Schoonhoven West. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze benadering de meeste mensen bevoordeelt en daarmee zullen meer 

inwoners van de gemeente Lopik de bus gebruiken.  

1.6. Provincie Noord-Holland/Connexxion (Gooi en Vechtstreek) 

De provincie geeft aan dat er wensen zijn voor een busverbinding tussen Blaricum Carpoolplaats en 

de Uithof. Daarnaast geeft Connexxion aan dat vanaf november 2019 er meer congestie in Hilversum 

en op de route van lijn 70 wordt verwacht.  

 

Op dit moment zien wij niet genoeg potentie in de busverbinding tussen Blaricum en de Uithof, maar 

we nemen dit mee in wensen voor de komende jaren in Utrecht en Almere. Wij zullen rekening 

houden met de congestie in Hilversum waar nodig.  
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1.7. Qbuzz/U-OV 

Met Qbuzz werken wij in dit vervoerplan nauw samen. Dit geld met name voor lijn 50 (U-link) en lijn 

120. Daarnaast willen wij de scholierenlijn 681 in Utrecht aanpassen. In de uitvraag hebben we 

voorgesteld om de reizigers een verbinding te bieden via Station Utrecht Vaartsche Rijn. Vanwege de 

beschikbare infrastructuur werd dit door Qbuzz ontraden, voorgesteld wordt om halte WKZ te 

gebruiken.  

Syntus Utrecht gaat hier in mee, wij zullen de scholierenlijn hierop aanpassen.  

1.8. Renswoude 

De gemeente wilt Syntus Utrecht meegeven dat zij de start van de nieuwe concessie, het verdwijnen 

van lijn 83 en het niet doorrijden van de spitsbussen van 80/X80 naar de Klomp een versobering van 

het openbaar vervoer vinden. Wij zullen dit stapsgewijs doorlopen.  

Verbinding Renswoude-Veenendaal De Klomp 

Renswoude geeft aan dat zij de drukte in lijn X80/80 onacceptabel en onveilig vinden. Zij zien 

daarnaast dat de aansluitkwaliteit slecht is op Veenendaal de Klomp. Zij zien graag dat de spitsritten 

van lijn X80/80 niet stoppen bij Renswoude maar doorrijden naar Veenendaal De Klomp.  

 

In dit vervoerplan gaan we mee in deze wens van o.a. de gemeente Renswoude. Lijn X80 rijdt 

voortaan in de spits elk kwartier door tot aan Veenendaal De Klomp. Tevens zullen wij de 

aansluitkwaliteit op Veenendaal De Klomp aanzienlijk verbeteren door waar mogelijk de overstaptijd 

te verruimen.  

Verbinding Renswoude-Veenendaal Centrum/Rhenen/Wageningen 

De gemeente heeft aangegeven dat veel reizigers uit Renswoude door willen reizen naar het centrum 

van Veenendaal. Daarnaast vinden zij de verbinding met andere gemeentes in de Foodvalley 

belangrijk en willen zij juist dat de bus doorrijdt naar Rhenen en Veenendaal.  

 

Voor wat betreft de reizigers naar Veenendaal centrum gaan wij hierin mee. Lijn X80/80 rijdt in de 

drukste richting direct door als lijn 87. De nieuwe lijn 87 rijdt via Veenendaal Oost o.a. naar de halte 

Politiebureau en station Veenendaal Centrum. Daarnaast wordt op Veenendaal-De Klomp een goede 

aansluiting geboden op andere lijnen, waaronder lijn 50 die ook via het centrum van Veenendaal rijdt. 

Wij begrijpen de wens voor een verbinding naar Rhenen met de bus. Echter rijdt de bus op dit traject 

grotendeels parallel aan de trein en is de bezetting laag. Reizen naar Rhenen kan met de trein óf door 

in Veenendaal over te stappen op lijn 280. 

1.9. Ronde Venen 

De gemeente Ronde Venen heeft ook gereageerd op de uitvraag. De gemeente geeft allereerst aan 

dat de vervoersrelatie naar Uithoorn erg belangrijk is. Ze vragen daarom aandacht voor afstemming 

van de dienstregeling op die van Connexxion in Uithoorn.  

 

Wij zullen zoveel als mogelijk de dienstregeling, ook in de avonduren, afstemmen op die van 

Connexxion.  

Burgemeester Padmosweg 

De gemeente vraagt aandacht voor het zeer intensieve gebruik door bussen op de Burgemeester 
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Padmosweg. Zij blijven klachten krijgen van bewoners die hier overlast van ondervinden en zij zien 

liever dat de buslijnen meer verdeeld worden over andere wegen.  

 

Wij zien op dit moment geen mogelijkheden om de frequentie hier omlaag te brengen in de 

bestaande infrastructuur zonder dat Wilnis of Mijdrecht een slechtere ontsluiting krijgt. Wel zien wij 

mogelijkheden voor een HOV-baan, dit is al eerder aangegeven in vervoerplan 2019. Ook willen we 

benadrukken dat in vergelijking met eerdere jaren het aantal voertuigen is afgenomen, doordat de 

Connexxionlijnen vanuit Uithoorn hier niet meer rijden. 

Bedrijventerrein Mijdrecht 

De gemeente vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van het Bedrijventerrein Mijdrecht. Zij zien het 

liefst hier een reguliere buslijn. Eventueel de spitslijnen van lijn 130 die dan ook niet meer over de 

Burgemeester Padmosweg hoeven. Daarnaast geven zij aan dat zij op dit moment niet op de hoogte 

zijn van de ervaringen van Syntusflex, echter zijn ze hier wel positief over.  

 

Wij begrijpen dat de bereikbaarheid van het bedrijventerrein in Mijdrecht hoog op de agenda staat. 

De lijnen M1 en M2 voldoen op dit moment niet aan de vraag en wij zijn ervan overtuigd dat een 

SyntusFlex-constructie dit wel doet. De ervaringen in Woerden met SyntusFlex zijn goed en wij 

verwachten dat SyntusFlex in Mijdrecht ook een verbetering zal brengen, zeker in combinatie met de 

onlangs geplaatste KeoBike carrousel. 

Bereikbaarheid AMC en station Abcoude 

De gemeente zou graag willen zien dat station Abcoude en het AMC wordt ontsloten met de bus 

(126/120).  

Bij lijn 126 is het niet mogelijk om langs het AMC te rijden Zonder voor doorgaande reizigers de rijtijd 

te verlengen. Samen met de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam wordt onderzocht 

op welke locatie in het gebied een extra halte kan worden aangelegd. 

Voor wat betreft de ontsluiting van station Abcoude met lijn 120 zien wij ook hier bezwaren op gebied 

van infra en rijtijd. De omweg naar station Abcoude gaat veelal door 30km/h gebieden en is qua 

rijtijd vier minuten extra. Wij verwachten niet dat wij hiermee veel reizigers zullen bedienen, wij zullen 

eerder doorgaande reizigers op lijn 120 duperen met de omweg. Daarnaast zullen reizigers vanwege 

de vaste tijdligging van lijn 120 (aansluiten in Breukelen) op exact dezelfde treinen kunnen 

overstappen op station Holendrecht. Er is dan dus geen kortere reistijd mogelijk. Op station 

Holendrecht kan echter ook overgestapt worden op het metronetwerk van Amsterdam.  

Lijn 123 en scholierenlijnen 

Gemeente de Ronde Venen begrijpt de redenering om lijn 123 en de scholierenlijnen samenvoegen 

om daar een beter product van te maken. Wel vragen ze aandacht om dit ook af te stemmen met de 

betreffende scholen, tevens is men bang voor een groter gebruik van de fietsenstallingen als de 

scholierenlijnen niet meer door de wijken rijden.  

 

Wij zullen de verandering afstemmen met de scholen. Voor wat betreft de fietsenstallingen gaan wij 

ook graag in gesprek, samen met de provincie Utrecht.   

1.10. Scherpenzeel 
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De gemeente Scherpenzeel heeft naar aanleiding van de uitvraag de mening gevraagd van 

busreizigers op sociale media. Daaruit blijkt dat met name de overstap op Veenendaal De Klomp en 

de betrouwbaarheid in het algemeen als slecht wordt ervaren. Daarnaast geven veel reizigers aan 

door te reizen naar Veenendaal Centrum.  

 

Door de spitsritten door te laten rijden naar Veenendaal-De Klomp en daarnaast meer rijtijd naar 

Veenendaal in te plannen zal de betrouwbaarheid toenemen. Ook rijdt buslijn X80/80 in de drukste 

richting direct door als lijn 87 die via Veenendaal Oost naar het centrum van Veenendaal. Wij 

verwachten dat wij voldoen aan de vraag die uit Scherpenzeel komt.  

1.11. Soest 

Soest heeft een uitgebreide reactie gegeven op de uitvraag.  

Busverbinding Soesterberg-Den Dolder 

De gemeente geeft aan dat station Den Dolder het dichtstbijzijnde station is voor de inwoners van 

Soesterberg. Deze lijn zou volgens de gemeente extra potentie hebben als deze lijn wordt 

doorgetrokken naar het Nationaal Militair Museum.  

 

Op het moment zien wij helaas niet genoeg potentie en budget om deze verbinding te realiseren. De 

inwoners van Soesterberg hebben met de bestaande lijnen een snelle verbinding naar station 

Amersfoort, waar meer treinen (en intercity’s) stoppen. Daarnaast kan via Huis ter Heide worden 

gereisd, waar men kan overstappen op U-OV lijn 59. 

Busverbinding Soest – De Isselt/Meander Medisch Centrum Amersfoort 

De gemeente vraagt of het mogelijk is dat de verbinding tussen Soest en de Isselt (voormalige lijn 74) 

terug komt. In het vorig vervoerplan hebben wij dit onderzocht, op dit moment zien wij hier niet 

genoeg potentie om dit te kunnen aanbieden.  

Maximumsnelheid woonwijken 

De gemeente verzoekt ons om rekening te houden met de 30km/h zones die in de gemeente gelden. 

De rijtijd moet voldoende genoeg zijn om veilig door de straten te rijden en het wooncomfort te 

verbeteren.  

De rijtijden worden elk jaar geanalyseerd en hierbij wordt ook gekeken naar 30km/h zones. Wij 

blijven onze medewerkers actief attenderen op de maximum snelheid, ook in de gemeente Soest.  

Lijn 56 in Soesterberg 

De gemeente geeft aan dat het behoud van de bus in het dorp Soesterberg erg belangrijk is.  

Ondanks dat we samen met U-OV veranderingen uitvoeren op deze corridor zullen we zeker ook 

rekening houden met de ontsluiting van Soesterberg. Wat Syntus betreft betekent dit dat er overdag 

minimaal iedere 30 minuten een busverbinding wordt geboden. 

Lijn 381 en lijn 272 

Het opheffen van lijn 381 en vervangen voor buurbuslijn 575 vindt de gemeente Soest jammer maar 

begrijpelijk. Ze zijn blij dat er een verbinding d.m.v. een buurtbus blijft bestaan. Ook geven zij aan dat 

zij blij zijn met de frequentieverhoging op lijn 272.  

1.12. U10 gemeenten 
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De U10 gemeenten hebben ook gereageerd, een deel van de reactie is ook al te lezen in de 

individuele reacties van de gemeenten waar de U10 uit bestaan. 

Richting USP en Rijnsweerd 

De U10 vraagt aandacht voor de samenloop tussen de nieuwe Uithoflijn en de bussen van Syntus. 

Zeker nu wij de bussen uit Amersfoort naar USP en v.v. willen uitbreiden.  

Wij zullen hier zoveel mogelijk mee rekening houden.  

Overstap lijn 120 – U-OV lijnen 

De gemeente Stichtse Vecht en de U10 vragen aandacht voor de overstap van lijn 120 op de U-OV 

lijnen in Maarssen en v.v.  

Met het voorstel dat wij op deze corridor samen met U-OV voorstellen wordt de overstap 

gerealiseerd, en meer reizigers kunnen zonder over te stappen reizen tussen Maarssen-Dorp en 

station Breukelen.  

IJsselstein, Nieuwegein en Vijfheerenlanden 

De U10 betreurt de frequentieverlaging op lijn 106. Ze zien graag een verbinding tussen Nieuwegein 

Stadscentrum en bedrijventerrein Paardenveld. Ook ziet men graag een verbinding tussen IJsselstein, 

Nieuwegein Stadscentrum en Vianen met een stop op het eerder genoemde bedrijventerrein.  

We begrijpen het standpunt van de U10-gemeenten wat betreft lijn 106, maar de voorgestelde 

frequentie past bij het beperkte aantal reizigers. We kijken graag met de gemeente IJsselstein naar 

het gebruik van de inmiddels geplaatste deelfietsen. Een pendeldienst tussen IJsselstein, Nieuwegein 

en Vianen is in eerste instantie niet aan ons besteed, dit traject bevindt zich namelijk compleet in de 

concessie van U-OV. Wel zullen wij onderzoeken of de spitsritten van de 195 langs bedrijventerrein 

Paardenveld kunnen rijden, daarmee ontstaat een snelle verbinding tussen Paardenveld, IJsselstein-

Binnenstad en Utrecht. 

De U10 is verder verheugd met de het voorstel van lijn 195/295. Zij geven aan dat de luxere bussen, 

de snellere en comfortabelere provinciale weg zeer gewaardeerd wordt. Ook zien zij graag de 

frequentie van buurtbuslijn 505 verhoogd worden.  

We vinden het prettig om te lezen dat het voorstel op lijn 195/295 als goed wordt ervaren. Voor de 

buurtbusvereniging is het werven van vrijwilligers steeds lastiger, ook door het verhogen van de 

pensioenleeftijd. We verwachten niet dat er vrijwilligers gevonden kunnen worden om lijn 505 vaker 

te laten rijden. Wel geeft de vereniging aan dat zij ’s morgens een rit extra uit Woerden richting 

Oudewater willen rijden, om de bedrijven aldaar tegemoet te komen. 

 

De reactie voor de omgeving Zeist is al beantwoord onder het kopje van deze gemeente.  

1.13. Uithoorn 

De gemeente Uithoorn geeft aan dat de huidige frequentie van lijn 130 als minimum wordt ervaren. 

Wij zullen de frequentie van lijn 130 niet verlagen en de bediening uitbreiden met extra ritten van en 

naar Uithoorn op lijn 123. 

1.14. Utrechtse Heuvelrug 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug pleit voor het behoud van de avondritten van lijn 56 en de 

Henschotermeerlijnen. Tevens vragen ze zich af of het schrappen van haltes daadwerkelijk tijdwinst 

oplevert.  
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Wij begrijpen dat de gemeente de avondritten van lijn 56 en de Henschotermeerlijnen graag wil 

behouden. Echter blijkt uit de analyse dat deze ritten/lijnen niet tot nauwelijks worden gebruikt. Met 

de vervoeropgave in de hele provincie moeten wij keuzes maken. Het voorbehoud zoals eerder 

genoemd in het vervoerplan blijft voor wat betreft de Henschotermeerlijnen bestaan. Het overslaan 

van haltes levert in onze ogen wel degelijk een versnelling op, en ook het gevoel van 

snelheid/doorrijden zorgt voor een gevoel van comfort en snelheid. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in 

alle R-net lijnen, waar de reizigersgroei op veel lijnen enorm is. Alle haltes die overgeslagen gaan 

worden, hebben dichtbij een goed bereikbaar alternatief.  

 

1.15. Veenendaal 

Veenendaal heeft aangeven met onze plannen in te kunnen stemmen.  

1.16. Wageningen 

De gemeente Wageningen vraagt aandacht op de overstap van trein (station Rhenen en Driebergen-

Zeist) naar lijn 50 en lijn 56. Deze wordt regelmatig niet geboden.  

Wij zullen zoveel mogelijk zorgen voor een overstap op de trein in Rhenen, dit is helaas niet altijd 

mogelijk. De overstap op Driebergen-Zeist wordt met het nieuwe busstation zeker verbeterd.  

1.17. Woerden / Oudewater 

Reactie gemeente Oudewater 

Het verzoek is om Lijn 5 door te trekken naar bedrijventerrein Tappersheul (refererend 

aangesprek met de ViTap op donderdag 4 april jl.). De gemeente zorgt, na overleg met de ViTap, 

voor een halte ter hoogte van de vrachtwagenparkeerplaats (Populierenweg 27-29). Syntus heeft 

in het eerdere gesprek aangegeven te verwachten dat dit geïmplementeerd kan worden. Kan 

Syntus al aangeven op welke termijn? 

 

We nemen dit voorstel mee in het vervoerplan 2020, dus per 15-12-2019. We zien goede 

mogelijkheden om lijn 5 door te trekken. 

Reactie gemeente Woerden 

De gemeente Woerden is in beginsel positief over SyntusFlex. Wel zien we graag dat hier 

uitgebreider over gecommuniceerd wordt, zodat meer mensen ermee bekend raken. Onbekend 

maakt onbemind, dat zijn toch ook de signalen die de gemeente opvangt. Omdat men niet 

bekend is met deze vorm van OV, kiest men vaak voor alternatieven. Verder is besproken dat het 

aantal haltes wordt uitgebreid. Woerden gaat in overleg met de verschillende wijkplatfora en zal 

hen vragen om suggesties te doen.  

 

We evalueren samen met Woerden SyntusFlex en zullen gezamenlijk verder ontwikkelen. De 

suggesties zijn dan zeer welkom! 

 

1.18. Woudenberg 

De gemeente Woudenberg uit zich zeer positief over lijn 298 die Woudenberg met USP en 

zorginstellingen verbindt. Daarnaast hebben zij de wens om een extra halte toe te voegen 

(Woudenberg Zegheweg). Wij vinden het fijn om te horen dat lijn 298 als positief wordt ervaren. Wij 

gaan de mogelijkheid tot de nieuwe halte onderzoeken en nemen in dat onderzoek de gemeente 

uiteraard in mee.  
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1.19. Zeist 

De gemeente is positief en verheugd over de voorstellen op lijn 50 en 56. Tevens is er geen bezwaar 

op het opheffen van de late avondritten van lijn 56. Zij geven aan dat er vanuit de gemeenschap 

Austerlitz meer vervoervraag is, met name in de avonduren en weekenden.  

 

Wij staan open voor initiatieven rond Austerlitz, maar zien hiervoor momenteel geen ruimte in ons 

vervoerplan. 
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2. Antwoord op advies Vervoerplan 2020 Syntus van ROCOV Utrecht 
 

Geachte leden van ROCOV Utrecht, 
 
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw uitgebreide advies op de concept-dienstregeling van 
Syntus voor 2020. We waarderen de bijdrage van het ROCOV zoals altijd, ook als er zoals dit jaar 
meer kritische noten in worden gegeven. Indien mogelijk zijn de tips en suggesties toegepast op het 
definitief vervoerplan.  
 
Wat wel blijft is het feit dat de gezamenlijke uitwerking van U-Link niet in één vervoerplan te vatten 
is. Syntus en U-OV hebben geprobeerd de beide plannen zo goed mogelijk op elkaar te laten 
aansluiten, maar door de verschillende interne én externe processen en de verschillende contracten 
is dit niet altijd mogelijk, of niet gelijktijdig. Syntus en U-OV doen hun uiterste best om op veel 
vlakken samen te werken, waar een gezamenlijk U-Link één van de resultaten van is. Juist deze 
samenwerking, die verder gaat dan alleen de buslijn, maar ook tarieven, klantenservice, uitstraling, 
verkeersleiding en veel andere facetten beslaat, sluit ons inziens goed aan bij de grote wens van het 
ROCOV om concessiegrenzen niet als daadwerkelijke grenzen te beschouwen.  
 
Laten zien dat een concessiegrens geen echte grens is, daar blijven wij ons de komende jaren volop 
voor inzetten. In het vervoerplan 2020 zij de eerste resultaten hiervan zichtbaar: op U-Link lijn 50, 
maar ook op lijn 295 in samenwerking met Arriva. Reizigers in OV houden zich niet aan 
concessiegrenzen, wij willen laten zien dat zo’n formele grens geen belemmering hoeft te vormen en 
willen dat de regio Utrecht (die dus verder strekt dan de provincie) in deze samenwerkingen voorop 
loopt. 
 
Niet alle opmerkingen en suggesties zijn verwerkt in het definitieve vervoerplan, ik geef u hierbij 
graag terugkoppeling waarom wel of niet. In dit document vindt u alle opmerkingen, vragen en 
suggesties, voorzien van een antwoord. 
 
Mochten er hierover vragen ontstaan, dan ben ik uiteraard bereid om een verdere toelichting te 
geven. Dat kan wat mij betreft per mail of op een vergadering van het ROCOV. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maxim Meijers 
Syntus Utrecht 
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Algemeen 
ROCOV: Mijdrecht – Wilnis 
Over een van de thema’s die toen ter sprake kwamen vinden wij tot onze spijt in het 
Vervoerplan geen voorstellen terug. Dat betreft onze wens voor een snellere route tussen 
Mijdrecht en Wilnis, waar nu veel bussen over de smalle Burg. Padmosweg rijden. Wij 
hopen dat hier op korte termijn wel ontwikkelingen zijn te melden. 
 
Syntus: Inderdaad is dit niet verwerkt in het vervoerplan, omdat er momenteel geen ontwikkelingen 
te melden zijn. Wij blijven groot voorstander van het aanleggen van een busbaan over de oude 
spoordijk tussen Mijdrecht en Wilnis, maar de gemeente geeft aan dat dit voor hen geen optie is. 
Wel zien zij graag minder bussen over de Padmosweg en meer bussen over de Industrieweg, maar 
Syntus denkt dat dit erg nadelig is voor de busreizigers in een groot deel van Wilnis en Mijdrecht. We 
zijn met de gemeente in overleg over de mogelijkheden (zoals een doorsteek tussen Bozenhoven en 
het bedrijventerrein), maar dit zal geen onderdeel meer zijn van het vervoerplan 2020. Uiteraard 
houden we u ook op de hoogte. 
 

ROCOV: U-Link 

Het ROCOV vindt het niet acceptabel dat U-OV en Syntus in hun vervoerplannen niet met 
een eensluidend voorstel zijn gekomen. Beide vervoerders vragen daarbij van het ROCOV 
en in de publieke consultatie advies over van elkaar afwijkende voorstellen! 
 
Syntus: U-Link is het nieuwe HOV-concept waar Syntus voor lijn 50 bij aansluit. Wellicht dat dit tot 
verwarring heeft geleid, dat betreuren wij. Voor de “oude” lijn 50 zijn de gevolgen beperkt: andere 
kleur bus en waar mogelijk een andere uitstraling van de haltes. Daarnaast zal er in het komende 
tarievenplan een duidelijke integratie te zien zijn. 
 
ROCOV: Advies U-Link 
>>>>> Het ROCOV zal naar U-OV niet positief adviseren over de voorstellen onder de 
noemer “U-Link". Dat is jammer voor interessante elementen uit het voorstel die “in het 
geweld ondergesneeuwd” zijn geraakt. 
 
Syntus: U-Link wordt op lijn 50 gezamenlijk uitgevoerd door U-OV en Syntus. We kunnen uw advies 
zo lezen, dat u naar Syntus niet negatief adviseert maar naar U-OV wel. We gaan ervan uit dat u 
echter “U-OV én Syntus” bedoelt. We betreuren dit negatieve advies, omdat we op basis van 
positieve ervaringen elders verwachten dat een specifiek concept voor lijn 50 leidt tot reizigersgroei 
en meer tevreden reizigers op de Heuvelrug. U-Link is daar wat ons betreft een juiste uitvoering voor, 
ook als voorbereiding op de nieuwe concessie(s) per 2023. We zullen daarom aan de provincie 
Utrecht in het vervoerplan voorstellen om U-Link in te voeren omdat we (voor Syntus) de voordelen 
vinden opwegen tegen de nadelen. 
 
ROCOV: Kleur bussen 
=== Voorgesteld wordt de bussen uitwendig (d.m.v. kleur) een uitstraling te geven die 
onderscheidend is van bussen op andere lijnen. Dit vooruitlopend op een kwaliteitssprong 
van de gekleurde lijnen (“U-Link"). Hierbij is de gecombineerde Syntus/U-OV-lijn 50 
betrokken. Voor Syntus komt hierdoor een efficiënte materieelinzet onder druk, immers 
het is dan niet meer mogelijk een bus van lijn 50 aan het eindpunt van de rit (in De 
Klomp of Utrecht CS) te laten overlopen op een andere lijn. Het ROCOV adviseert aan UOV 
niet positief over dit plan. 
Bovendien worden lijnen zonder kleuronderscheiding gevoelsmatig gedegradeerd (ook als 
het om op zichzelf kwalitatief naar-HOV gaat). Uiterlijke kwaliteitsuitstraling is pas aan 
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de orde als inderdaad aan de (kwaliteits)verwachtingen van de reizigers wordt voldaan. 
>>>>> Het ROCOV adviseert Syntus de kleuronderscheiding op lijn 50 vooralsnog 
achterwege te laten. 
 
Syntus: Wij nemen dit advies niet over, om de volgende redenen. Voor Syntus is het invoeren van 
een eigen kleurstelling op lijn 50, naast het optimaliseren van de diensteregeling en het sneller 
maken van de route een bewuste keus. We willen inwoners van de Heuvelrug graag helpen bij hun 
mobiliteitskeuze: neem ik de auto, de fiets of U-Link 50? We zijn ervan overtuigd dat een eigen 
kleurstelling voor lijn 50 bijdraagt aan het verder in de markt kunnen zetten van het HOV-product lijn 
50. Daarmee degraderen we de overige lijnen niet, lijn 50 wordt daarentegen, passend bij de 
potentie en de beschikbare capaciteit in de bus, gepromoveerd. Van uw zorg ten aanzien van onze 
materieelinzet nemen wij kennis. Wij verzekeren u dat we over de efficiënte inzet van ons materieel 
goed afgewogen besluiten nemen. Overigens is de inzet op lijn 50 niet inefficiënt.  
 
Stadsdienst Amersfoort 
ROCOV: Lijn 1 
Het ROCOV is niet blij met het voornemen deze lijn nu ook ’s avonds en op zaterdag stil 
te leggen (zoals eerder al op zondag was gebeurd). Wel zijn we positief over het 
voornemen dit voorstel pas door te voeren als een alternatief mogelijk is in de vorm van 
een Flex-systeem. Dat moment komt voor ons niet eerder dan dat de ervaringen van 
Flex-Woerden zijn geëvalueerd. 
Het ROCOV geeft bij zo’n Flex-systeem de volgende aandachtspunten mee: 
=== op het Flex-systeem zijn alle betaalwijzen en producten verkrijgbaar, bruikbaar en 
geldig, alsof het een reguliere OV-lijn (zoals ma-vr overdag) is; 
=== het Flex-systeem is voor iedereen vindbaar, ook voor wie bijv. ‘s avonds van 
Woudenberg naar De Isselt wil, uitgebreide communicatie is hierbij een noodzaak; 
=== het Flex-systeem moet ook op zondag worden ingezet. 
>>>>> Met deze kanttekeningen adviseert het ROCOV positief. 
 
Syntus: Wij houden u aangesloten bij de ontwikkeling van een Flexproduct in Amersfoort. Daar zal 
ook het tarief en het wel/niet/deels accepteren van abonnementen onderdeel van uitmaken. 
 
ROCOV: Lijn 5 en 7 
Het ROCOV vraagt aandacht voor goede aansluitingen op station Schothorst tussen de 
‘korte 5’ en de ‘lange 7’ en omgekeerd. Ook een goede aansluiting op lijn 101 moet hier 
worden gerealiseerd. 
 
Syntus: We geven zo veel mogelijk gehoor aan uw verzoek. Gezien de verschillende rijtijden op lijn 5 
en lijn 7 is dit echter niet in 100% van de gevallen te garanderen. Waar mogelijk wordt aangesloten 
op lijn 101 en 203. 
 
ROCOV: Amersfoort Zuid 
>>>>> Het ROCOV is in principe positief over de voorgestelde nieuwe opzet 
van de lijnen 8, 9 en 19. Wel plaatsen we de volgende kanttekeningen: 
=== de rechtstreekse verbindingen tussen de wijken onderling vervallen (om bijv. de 
huisartsenpost aan de Vermeerstraat te bereiken moeten mensen uit Schuilenburg 
voortaan overstappen in het centrum); 
=== de werking van de drukknop bij halte De Eemgaarde moet helder zijn, bij twijfel 
moet toch langs de halte worden gereden; 
=== lijn 19 laat in het voorstel juist het deel van de Berg met sociale woningbouw vallen 
t.o.v. de huidige route van lijn 9; het ROCOV adviseert de route van lijn 19 tussen 
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Surinamelaan en Borneoplein te voeren via De Genestetlaan – Stichtse Rotonde – Laan 
1914/RHDHV – Rusthof – Leusderweg/Timorstraat; op de uren dat niet langs DHV en 
Rusthof wordt gereden zou de halte Surinamelaan/Balistraat wel moeten worden 
bediend. 
 
Syntus: We zijn het eens met uw standpunt over de drukknop en zullen inderdaad langs de 
Eemgaarde rijden als de drukknop niet werkt. Syntus neemt het advies voor lijn 19 niet over, omdat 
we juist snellere én comfortabelere routes zoeken voor de reizigers in Amersfoort-Zuid. We 
verwachten hiermee een product neer te zetten wat zorgt voor een hoger gebruik, een hogere 
bezetting in de bus en daarmee ook een betere kostendekking. Natuurlijk monitoren we wel de 
resultaten, als die voor lijn 19 aanleiding geven om de route te wijzigen dan staan we ervoor open 
om hierover (uiteraard samen met het ROCOV) na te denken. 
 
Corridor Amersfoort – Veenendaal – Rhenen (– Kesteren) 
 
ROCOV: Het ROCOV ziet veel voordelen voor reizigers op deze corridor, maar ook nadelen. Om 
met dat laatste te beginnen: 
=== Het buiten de spits verlagen van de bediening Veenendaal – Rhenen tot een 
uurdienst (met de halfuurdienst van de trein (met eigen tariefsysteem) als alternatief 
vinden wij een te forse achteruitgang; verwijzing van reizigers naar de trein geeft een 
tariefbreuk. 
>>>>> Het ROCOV adviseert Syntus maar ook de provincie (in DOVA-verband) 
met NS overleg te openen over tariefintegratie, waarbij dit traject als pilot kan 
dienen. Totdat hierover duidelijkheid is adviseert het ROCOV de huidige 
frequentie van X80/80 (ma-za overdag buiten spits 2x per uur) tussen 
Veenendaal en Rhenen minimaal te handhaven. Dit kan bijvoorbeeld door hier 
naast lijn 280 ook lijn 87 te laten rijden (keren bij Ouwehand). 
 
Syntus: We begrijpen uw standpunt en zullen met de provincie(s) blijven verzoeken om 
tariefintegratie met NS. Overigens kunnen we uw hulp in LOCOV-verband hierbij goed gebruiken. 
Toch zien we, ook zonder integratie, een frequentie van éénmaal per uur als redelijk en 
vervoerkundig verantwoord, gezien de beperkte aantallen reizigers op deze momenten. In de 
avonden en weekenden is de bezetting in lijn 80 tussen Veenendaal en Rhenen veelal lager dan 6, 
maar we kiezen er juist vanwege de ligging van Rhenen en Achterberg voor om de lijn op die 
momenten te blijven rijden, zij het eenmaal per uur. Wij nemen uw advies daarom niet over. 
 
ROCOV: >>>>> Over de overige voorstellen adviseren wij positief. Het ROCOV is zelfs 
enthousiast over de poging lijn 280 te laten doorrijden naar Kesteren (met 
aansluitingen op de treinen naar Elst-Arnhem en Tiel. Wij hopen van harte dat 
hierover met Arriva (en Gelderland) overeenstemming wordt bereikt. Het 
ROCOV vraagt wel aandacht voor de overstap 280/50 in Rhenen als de halte 
Station/Tuinlaan niet meer door 280 wordt aangedaan. De overstap bij de halte 
Herenstraat moet dan wel worden gegarandeerd. 
 
Syntus: Inderdaad moet de overstap dan goed zijn. Hierbij zijn natuurlijk wel véél afwegingen 
betrokken: aansluiten op de treinen in Kesteren in Rhenen én van/naar Wageningen. We maken een 
dienstregeling waarbij in basis op de Herenstraat kan worden overgestapt van/naar Wageningen, 
speciaal daarvoor wacht lijn 280 zo nu en dan enkele minuten bij station Rhenen. Voor een enkele 
(tegenspits)rit is het niet mogelijk om op lijn 50 aan te sluiten, lijn 44/45 zijn dan het alternatief. We 
blijven ons inzetten voor tariefintegratie tussen Rhenen en Wageningen. 
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Corridor Wageningen/Veenendaal – Zeist – Utrecht 
 
ROCOV: === Het ROCOV ziet veel voordelen in de bestaande opzet, waarbij vanaf alle haltes van 
lijn 50 tussen (in de spits Doorn Centrum,) station Driebergen-Zeist en Amersfoortseweg 
op ma-vr overdag ook rechtstreeks naar Science Park (UMC!) en Rijnsweerd kan 
worden gereisd. Tussen Het Rond en de Utrechtse binnenstad rijdt ook lijn 51, in de spits 
aangevuld met lijn 251 vanaf Handelscentrum en Busstation. Over de voorgestelde 
wijzigingen (over deze route traject alleen lijn 50, overdag en in de spits met hogere 
frequentie) zijn wij niet op voorhand enthousiast. De bestemming USP is vanuit Doorn, 
Driebergen en Zeist bijna net zo belangrijk als bestemmingen in de Utrechtse binnenstad 
en CS. In het voorstel moet worden overgestapt bij Jordanlaan/Kroostweg op U-Link 34 
(of zoal nu al ’s avonds en in het weekend) bij Oorsprongpark op U-Link 28). 
>>>>> Het ROCOV adviseert de lijnvoering van de lijnen 50, 51/251, 52/53, 74 
en 71/271 en 72 vooralsnog niet te wijzigen. 
 
Syntus: De lijnvoering van lijn 50 wijzigt niet, het advies lijkt ons niet van toepassing voor Syntus. 
 
ROCOV: === Voorgesteld wordt lijn 50 de haltes tussen Tunneltje De Bilt en Oorsprongpark niet 
meer te laten bedienen. De haltes Kerklaan, Steinenburglaan en Archimedeslaan zijn dan 
(ook!) niet meer rechtstreeks bereikbaar voor reizigers uit 
Veenendaal/Wageningen, daarvoor moet op Jordanlaan/Kroostweg worden overgestapt 
op 74. Die halte wordt dan een intensief overstappunt (immers naast 74 ook 50, 58 en 
nieuwe 34 en 73) waarbij met bij de huidige inrichting (in beide richtingen) de kans 
bestaat dat reizigers hun overstap ontgaan. Wij zien dit als nadelige consequenties. 
Het voordeel voor doorgaande reizigers valt in de stad Utrecht overigens weg als (o.a.) 
U-Link 50 (of de andere U-Links 73 of 77) tussen Oorsprongpark en CS ‘vóór de 18, 28 of 
74 (vanaf Stadsschouwburg ook nog 4 of 8) is geraakt' en daar voor stadsbus gaat 
spelen. (Tussen Neude en Oorsprongpark in omgekeerde richting hetzelfde.) 
>>>>> Het ROCOV adviseert Syntus de haltes Kerklaan, Steinenburglaan en 
Archimedeslaan wel door lijn 50 te laten blijven bedienen (zoals wij dat aan UOV 
ook voor lijn 73 resp. 53-52 adviseren). 
 
Syntus: In de U-Link samenwerking kiest U-OV ervoor om deze lijnen te versnellen en niet te halteren 
bij de bovengenoemde haltes. Wij kunnen ons goed vinden in die keuze, omdat er weinig reizigers 
gebruik maken van de haltes, zeker vanuit de Heuvelrug. Op deze wijze bieden we reizigers uit de 
Heuvelrug en Zeist een snellere verbinding met het centrum van Utrecht. Omdat overstappen bij De 
Jordanlaan/Kroostweg hoogfrequent wordt, zien we dit niet als een onoverkomelijk probleem. De 
halte Jordanlaan/Kroostweg richting Zeist wordt overigens uitgebreid, zodat er twee bussen 
tegelijkertijd aan de halte kunnen staan. Juist omdat straks lijn 50 in een duidelijk (en hoogfrequent) 
patroon rijdt, zal het minder vaak voor komen dat veel bussen direct achter elkaar staan. We 
verwachten dat deze voordelen opwegen tegen de nadelen en nemen uw advies daarom niet over.  
 
ROCOV: === Voorgesteld wordt om op lijn 50 tussen Wageningen en Amerongen de meeste 
haltes van lijn 50 op te heffen. Bediening van een halte zou doorgaande reizigers 
ophouden, en juist in de spits zou bij elke (daarbuiten incidenteel) moeten worden 
gestopt. Het ROCOV begrijpt deze overweging, maar wijst erop dat de nadelen voor 
gedupeerde OV-gebruikers enorm kunnen zijn. Dat er in de spits meer reiswensen zijn 
dan daarbuiten is een maatschappelijk gegeven. OV-gebruikers (inzittenden van de bus) 
hebben er doorgaans begrip voor dat er ook andere mensen meereizen. Het is de vraag 
op welk moment dit begrip omslaat in irritatie over oponthoud bij haltes (daarbij ook 
letten op tijdverlies bij kaartverkoop, terwijl chipkaartgebruiker/abonnementhouder 
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slechts enkele seconden nodig heeft). 
>>>>> Het ROCOV adviseert terughoudend te zijn bij het opheffen van haltes 
en wil graag over elke op te heffen halte afzonderlijk en over alternatieven voor 
reizigers worden geraadpleegd. 
 
Syntus: Het verzoek van het ROCOV is verwerkt in het definitieve vervoerplan en zal ook als bijlage 
bij dit antwoord worden meegezonden. Overigens is “irritatie bij reizigers” niet de belangrijkste 
reden om haltes te schrappen.Dit is onderdeel van het versnellen (of minder vertragen) van de 
bussen, zodat het OV een aantrekkelijk alternatief wordt of blijft. Zeker in onze provincie, waar met 
name in de spitsen steeds meer vertragingen ontstaan, juist ook op het provinciale wegennet. De 
voorgestelde maatregelen helpen bij het niet verder hoeven vergroten van de rijtijd en daarmee 
helpt dit mede het OV betaalbaar te houden. 
 
ROCOV: === Het voorstel lijn 80 in te korten tot Veenendaal met als vervanging lijn 280 (slechts 
1x per uur), die liefst naar Kesteren gaat rijden (zie hierboven bij corridor Amersfoort – 
Veenendaal – Rhenen) kan voor reizigers Veenendaal – Wageningen als consequentie 
hebben dat de overstap (2)80/50 bij de halte Tuinlaan moet worden verplaatst naar de 
halte Herenstraat. 
>>>>> Het ROCOV adviseert de overstap in de Herenstraat zowel in de 
dienstregeling maar ook fysiek goed mogelijk te maken. Daarbij moeten 
aansluitingen op de trein niet worden vergeten. 
 
Syntus: Lijn 280 rijdt in de spits 2x/uur, net zoals lijn 80 dat nu doet tussen Veenendaal en Rhenen. 
Zoals hierboven aangegeven, we houden zo veel mogelijk rekening met alle mogelijke aansluitingen 
in Rhenen. Overigens is de halte Herenstraat hier wat ons betreft goed voor geschikt. Mocht u 
gebreken kennen aan deze halte, dan horen wij het graag. 
 
Corridor Wijk bij Duurstede – Doorn – Zeist – Amersfoort 
 
Syntus: Een aantal adviezen bij deze corridor lijkt gericht aan U-OV. Op deze adviezen reageren we 
niet. Ook is er een voorstel dat inmiddels geen deel meer uitmaakt van de plannen (veranderen lijn 
56 in Zeist). 
  
ROCOV: === Omdat U-OV voorstelt lijn 52 te laten vervallen wordt voorgesteld Syntus-lijn 56 in 
Soesterberg de bediening van de haltes Kamerlingh Onneslaan en Kampweg te laten 
overnemen. 
>>>>> Het ROCOV heeft hierboven al gemeld negatief te adviseren over het ULinkplan. 
Als U-Link toch wordt ingevoerd adviseren wij positief over de 
voorgestelde routewijziging van 56, omdat dat een logische invulling is. 
 
Syntus: Deze routewijziging is verwerkt in het vervoerplan. 
 
Mijdrecht 
 
ROCOV: === Syntus stelt voor de lijnen M1 en M2 te ver-Flexen. 
Het ROCOV geeft bij zo’n Flex-systeem de volgende aandachtspunten mee: 
=== op het Flex-systeem zijn alle betaalwijzen en producten verkrijgbaar, bruikbaar en 
geldig, alsof het een reguliere OV-lijn (zoals ma-vr overdag) is; 
=== het Flex-systeem is voor iedereen vindbaar, uitgebreide communicatie is hierbij een 
noodzaak; 
=== het Flex-systeem moet ook op zondag worden ingezet. 
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Het ROCOV plaatst daarbij de volgende kanttekeningen. 
=== op het Flex-systeem zijn alle betaalwijzen en producten verkrijgbaar, bruikbaar en 
geldig, alsof het een reguliere OV-lijn is. 
>>>>> Het ROCOV adviseert de resultaten van Syntus-Flex in Woerden af te 
wachten en kan daarom op dit moment niet adviseren. Wij worden graag 
geïnformeerd over de voortgang. 
 
Syntus: We houden u op de hoogte van de evaluatie en de voortgang van SyntusFlex in Mijdrecht. 
Overigens is dit een andere situatie dan in Amersfoort: ook als SyntusFlex niet mogelijk blijkt, komen 
de lijnen M1 en M2 gezien de zéér geringe bezetting te vervallen. Dit is echter niet onze insteek: we 
zien in SyntusFlex de mogelijkheid om het aantal reizigers, het aantal haltes, de reissnelheid en de 
tevredenheid fors te verhogen. 
 
Corridor Breukelen – Maarssen – Utrecht 
 
ROCOV: === Syntus stelt voor de route van lijn 120 tussen Maarssen en Utrecht te verleggen 
van de Rijksstraatweg – Amsterdamsestraatweg naar Burg. Norbruislaan – Pr. 
Bernhardlaan – Cartesiusweg – Vleutenseweg. Aldus rijdt lijn 120 een groot deel van de 
route in de stad Utrecht samen met nieuwe U-OV-lijn 12. Hierdoor komt lijn 120 (net als 
12) niet meer nabij het Vredenburg en de Utrechtse binnenstad.  
Ook hier ziet het ROCOV een verwijzing naar de trein tussen Utrecht CS, U-Zuilen, 
Maarssen en Breukelen. Zolang de tarieven niet zijn geïntegreerd is dit volgens het 
ROCOV geen realistische optie. 
In dit specifieke geval lijkt het erop dat Syntus een intensievere bijdrage gaat leveren in 
het Utrechtse stadsvervoer. Daar is op zichzelf niets tegen, maar we kennen van o.a. de 
Biltstraat het gegeven dat doorgaande reizigers pas een zitplaats vinden als de 
stadspassagiers zijn uitgestapt. Eerst een stuk moeten staan is voor reizigers naar 
Breukelen en verder is niet wervend voor hun keuze voor het OV! 
>>>>> Het ROCOV adviseert vooralsnog niet positief over dit voorstel. De 
genoemde voordelen van de voorgestelde lijnvoering overtuigen ons niet. Wij 
beseffen daarbij ook dat handhaven van de bestaande route over de 
Amsterdamsestraatweg (nu al) rijtijdproblemen geeft. Toch hechten wij aan de 
bediening van de binnenstad door lijn 120. Wij kunnen positief adviseren over 
de gewijzigde route tussen Maarssen en de Van Egmontkade, maar niet positief 
over de verder voorgestelde route via Cartesiusweg en Vleutenseweg. Als 
alternatief stellen wij voor lijn 120 via Oudenoord en St. Jacobstraat te laten 
rijden. We adviseren Syntus over deze zaak nader overleg te voeren met U-OV 
(mede met het oog op de door U-OV voorgestelde wijzigingen in hun lijnen 5 en 
nieuwe 12). 
 
Syntus: We begrijpen de weerstand om lijn 120 niet meer via een centrumhalte in Utrecht te laten 
rijden. Toch zien wij grote voordelen in de voorgestelde route via de Vleutenseweg: deze is sneller, er 
is minder (plotseling) oponthoud en de toegestane snelheid blijft 50 km/h. Daarnaast verwachten we 
ook een nieuwe reizigersstroom tussen de omgeving Vleutenseweg/ Kanaalstraat en Zuilen. Tijdens 
observaties van het huidige gebruik van de halte Daalsesingel zien we inderdaad winkelend publiek, 
maar ook veel reizigers die hier uitstappen en naar het station lopen. Syntus is van mening dat het 
stationsgebied kan worden beschouwd als “centrum”, zeker met het vernieuwde Hoog Catharijne en 
de stationspassage. Het door u geschetste gegeven dat doorgaande reizigers pas een zitplaats vinden 
als stadspassagiers zijn uitgestapt is niet anders dan nu ook al kan gebeuren met de route via de 
Amsterdamsestraatweg. Dit is inherent aan streeklijnen die eerst een route door de stad afleggen. 
We zijn verheugd dat u positief adviseert over de route tussen Maarssen en de Van Egmontkade. 
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We zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde route voor meer reizigers voordelig is en nemen daarom 
het advies van het ROCOV niet over.  
 
Corridor Utrecht – Gouda 
 
ROCOV: === Syntus stelt voor het aantal haltes op lijn 107 te verminderen. Bediening van een 
halte zou doorgaande reizigers ophouden, en juist in de spits zou bij elke (daarbuiten 
incidenteel) moeten worden gestopt. Het ROCOV begrijpt deze overweging, maar wijst 
erop dat de nadelen voor gedupeerde OV-gebruikers enorm kunnen zijn. Dat er in de 
spits meer reiswensen zijn dan daarbuiten is een maatschappelijk gegeven. OVgebruikers 
(inzittenden van de bus) hebben er doorgaans begrip voor dat er ook andere 
mensen meereizen. Het is de vraag op welk moment dit begrip omslaat in irritatie over 
oponthoud bij haltes (daarbij ook letten op tijdverlies bij kaartverkoop, terwijl 
chipkaartgebruiker/abonnementhouder slechts enkele seconden nodig heeft).  
>>>>> Het ROCOV adviseert terughoudend te zijn bij het opheffen van haltes, 
en wil graag over elke op te heffen halte afzonderlijk en over alternatieven voor 
reizigers worden geraadpleegd. 
 
Syntus: Het verzoek van het ROCOV is verwerkt in het definitieve vervoerplan en zal ook als bijlage 
bij dit antwoord worden meegezonden. Er zijn in het definitieve voorstel iets minder haltes geschrapt 
dan eerder voorgesteld. Overigens is “irritatie bij reizigers” niet de belangrijkste reden om haltes te 
schrappen. Dit is onderdeel van het versnellen (of minder vertragen) van de bussen, zodat het OV 
een aantrekkelijk alternatief wordt of blijft. Zeker in onze provincie, waar met name in de spitsen 
steeds meer vertragingen ontstaan, juist ook op het provinciale wegennet. De voorgestelde 
maatregelen helpen bij het niet verder hoeven vergroten van de rijtijd en daarmee helpt dit het OV 
betaalbaar te houden. 
 
Stadsdienst en flex Woerden 
 
ROCOV: === Het ROCOV volgt de ontwikkeling van Flex Woerden met grote interesse. We 
worden graag bij de aangekondigde evaluatie betrokken. Aanpassingen in Woerden Flex 
zouden pas moeten worden ingevoerd als de evaluatie bekend is. 
=== Voorgesteld wordt stadslijn 2 (ook overdag) te vervangen door Woerden Flex. 
Gezien het geringe gebruik van deze lijn ligt deze denkrichting voor de hand. 
=== Voorgesteld wordt de lijnen 3 en 4 in één richting te rijden en in de daluren te 
beperken tot een uurdienst. In de daluren komt dan wel Woerden Flex beschikbaar. Dit is 
een interessante denkrichting, maar de kans bestaat dat lijnbus en Flex elkaar gaan 
kannibaliseren. Uiteraard moet er altijd voldoende capaciteit zijn om aan de 
vervoersvraag te kunnen voldoen. 
>>>>> Het ROCOV adviseert pas over de voorstellen als de resultaten van de 
evaluatie bekend zijn. Tot dat moment adviseren wij het bestaande 
bedieningspatroon voor de lijnen 2, 3 en 4 te handhaven. 
Het ROCOV geeft hier (zoals bij elk Flex-systeem) de volgende aandachtspunten mee: 
=== op het Flex-systeem zijn alle betaalwijzen en producten verkrijgbaar, bruikbaar en 
geldig, alsof het een reguliere OV-lijn (zoals ma-vr overdag) is; 
=== het Flex-systeem is voor iedereen vindbaar, uitgebreide communicatie is hierbij een 
noodzaak; 
=== het Flex-systeem moet ook op zondag worden ingezet. 
 
Syntus: We houden u op de hoogte van de evaluatie en de voortgang van SyntusFlex in Woerden. 
Overigens is dit een andere situatie dan in Amersfoort: als SyntusFlex niet mogelijk blijkt, blijft de 
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stadsdienst niet in de huidige vorm gehandhaafd, maar blijft het voorstel voor de stadslijnen in het 
vervoerplan van kracht. Dit stadsnet voldoet aan de eisen zoals opgesteld in het Programma van 
Eisen van de provincie Utrecht. Het is echter niet onze insteek om geen aanvullend maatwerk in te 
zetten: we zien in SyntusFlex de mogelijkheid om het aantal reizigers, het aantal haltes, de 
reissnelheid en de tevredenheid fors te verhogen. 
 
USP-lijnen 
 
ROCOV: === Voorgesteld wordt een nieuwe lijn 201 in de avonden en weekends, die in 
Amersfoort overstapgelegenheid biedt in vrijwel alle richtingen. 
Daarnaast worden extra ritten op de lijnen 203 en 272 voorgesteld. 
>>>>> Het ROCOV adviseert positief over deze voorstellen en hoopt van harte 
dat de middelen voor de invoering van lijn 201 kunnen worden gevonden. Om 
ongewenst lange wachttijden te voorkomen vragen wij extra aandacht voor de 
overstappen bij de haltes Centrum en Stadhuis in Amersfoort, met name op de 
lijnen 2, 4, 3, 5/7 en 6, dus in de richtingen waarheen overdag directe USPlijnen 
rijden. 
 
Syntus: Inmiddels is duidelijk dat deze middelen gevonden zijn, de bussen kunnen dus gaan rijden. 
We pogen in Amersfoort zo veel mogelijk aan te sluiten, maar met een frequentie van 1x per uur kan 
lijn 201 niet aansluiten op alle stadslijnen, die verspreid over het uur vertrekken en aankomen. We 
analyseren in de komende jaren het gebruik en stemmen daar de aansluitingen zo veel mogelijk op 
af. Daarbij moet ook de aansluiting op school/werktijden op USP in acht worden genomen. 
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Bijlage: haltes die komen te vervallen op lijn 50 en lijn 107 
 
 
Lijn 50 

Vervallen halte Instappers/dag Alternatieve halte Afstand 

Elst, Koetshuis 1 Rhenen, Rhenendael-West 1.000 m 

Elst, Eikelkamp 1 Elst, Franseweg 700 m 

Elst, Zwijnsbergen 2 Elst, Veenendaalsestraatweg 700 m 

Rhenen, Industrieweg 1 Rhenen, Tasveld 500 m 

Rhenen, Remmerden-Oost 2 Rhenen, Tasveld 500 m 

Rhenen, Stokweg 1 Rhenen, Tasveld 1.000 m 

Rhenen, Noda* 2 Rhenen, Grebbesluis 600 m 

Wageningen, Huppelpad* 1 Rhenen, Nudenoord 700 m 

Wageningen, Westhof 15 Rhenen, Nudenoord 300 m 
* Arriva-lijnen 44 en 45 blijven deze haltes bedienen 
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Lijn 107 

Vervallen halte Instappers/dag Alternatieve halte Afstand 

Achthoven, Stenenkamer 2 De Meern, Reijerscop 1.200 m 

Achthoven, ‘t Akkerhuis 4 Achthoven, Achthoven 500 m 

Willeskop, De Schans 3 Willeskop, Lekkerkerker 700 m 

Willeskop, Platmanshoef 1 Willeskop, Lekkerkerker 450 m 

Willeskop, Van Dam 0 Willeskop, Lekkerkerker 1.000 m 

Oudewater, Witte Pannen 1 Oudewater, Tramweg 500 m 

Oudewater, Vette Varken 0 Haastrecht, De Draak 600 m 

Haastrecht, Rozendaalse Molen 3 Haastrecht, Hekendorp Veer 600 m 

Haastrecht, De Klomp 3 Haastrecht, De Tempelhof 400 m 

Haastrecht, Brouwer de Koning 1 Haastrecht, De Tempelhof 700 m 

Haastrecht, Kleine Betuwe 4 Haastrecht, Centrum 400 m 

Haastrecht, Wilgenoord 4 Haastrecht, Centrum 500 m 
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3. Reacties reizigersenquête 
In het voorjaar van 2019 is reizigers en inwoners van de provincie Utrecht middels een enquête 

gevraagd wat zij vinden van de ideeën van Syntus Utrecht voor de dienstregeling 2020. De 

antwoorden van de 167 respondenten zijn gebruikt bij het opstellen van het concept- en definitief 

vervoerplan.  

In dit document zijn de vragen, antwoorden en daaruit volgende conclusies en/of acties 

weergegeven. Helaas is het in deze enquête niet gelukt om respondenten van te voren hun 

reisgebied te laten selecteren. Daarom is er bij iedere vraag erg vaak “geen mening” ingevuld. We 

gaan er bij het verwerken van de antwoorden vanuit dat deze respondenten niet in het gebied reizen 

of dat de vraag op hen geen betrekking heeft. Volgend jaar zal bij de enquête wel een selectie op 

basis van reisgebied plaatsvinden. 

  

Voorstellen - Zuidwest Utrecht  

(Woerden, Schoonhoven, Krimpenerwaard, Oudewater, Montfoort, Lopik, IJsselstein) 

Lijnen 195/295 (Utrecht – IJsselstein (- Benschop) – Schoonhoven – Rotterdam)  

Op de buslijnen tussen Schoonhoven-IJsselstein-

Utrecht vervoeren we steeds meer reizigers. Syntus 

Utrecht wil de verbinding verder verbeteren. Dit 

betekent een hogere frequentie en een hogere 

reissnelheid, maar ook keuzes maken.  

Syntus Utrecht stelt voor dat lijn 295 de “hoofdlijn” 

wordt. Deze lijn rijdt dan de hele dag, met een 

frequentie van elke 15 minuten overdag. Hiermee 

ontstaat er een snelle verbinding tussen Rotterdam, 

Krimpen a/d IJssel, Bergambacht, Schoonhoven, 

IJsselstein en Utrecht. 

Lijn 195 wordt daarmee de aanvullende lijn en rijdt 

tussen IJsselstein en Schoonhoven. In de spits rijdt 

deze bus door naar Utrecht en in de ochtendspits ook 

naar Rotterdam. Hiermee wordt het voor 

doorgaande reizigers een snelle verbinding, voor 

reizigers uit Benschop naar Rotterdam en/of Utrecht 

moet er buiten de spits overgestapt worden in 

Schoonhoven of IJsselstein. De wachttijd in Schoonhoven blijft beperkt tot enkele minuten, in 

IJsselstein kan behalve op lijn 295 ook worden overgestapt op de tram en op U-OV lijn 283 naar 

Nieuwegein en De Uithof, die naar verwachting ook buiten de spits gaat rijden per december. 
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Wat vindt u van dit voorstel?  

 

Conclusie Syntus 

Het grootste deel van de respondenten waarop deze vraag betrekking heeft is positief over het 

voorstel. We hebben het voorstel opgenomen in het vervoerplan. Wel rijden we in overleg met 

Arriva altijd als lijn 295 naar Rotterdam. De ritten van lijn 195 in de ochtendspits die vanuit Benschop 

rechtstreeks naar Rotterdam blijven rijden, hebben vanaf Lopik het lijnnummer 295. 

 

 

 

Conclusie Syntus 

Ook hier is het grootste deel van de reizigers voor snelle verbindingen. Voor de reizigers die vinden 

dat overstappen niet wenselijk is, blijven in de spits wel zo veel mogelijk directe verbindingen 

van/naar Benschop behouden. 
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Conclusie Syntus 

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat rijden via het bedrijventerrein een pré is, we 

nemen dit op in het vervoerplan en vragen de gemeente IJsselstein om hier een halte te realiseren. 

 

- Voorstellen Noordwest Utrecht 

(Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden) 

 

Stadsdienst en SyntusFlex in Woerden 

Op dit moment rijden we in Woerden al SyntusFlex in de avonden en weekenden. Kleine busjes die 

snel van halte naar halte rijden. Op verzoek ( u moet zich aanmelden) en zonder een vaste (lange) 

route af te leggen als dat niet nodig is. De ervaringen met SyntusFlex zijn goed en wij willen dit 

concept dan ook uitbreiden. 

In 2020 zijn wij van plan om de stadsdienst in Woerden verder te ver”flex”en. We overwegen het 

volgende: 

- Lijn 2 (Station – Minkema College – Station Zuidzijde) vervalt en wordt vervangen door 

SyntusFlex. Daardoor kunnen extra Flexhaltes worden geplaatst in Waterrijk en Snel en 

Polanen. De gehele wijk wordt beter bereikbaar. 

- Lijn 3 en 4 gaan in één richting rijden: ’s morgens tegen de klok in en ’s middags met de klok 

mee. In de daluren rijdt de “grote bus” niet of eenmaal per uur. SyntusFlex rijdt op routes en 

tijden als de stadsbussen niet rijden. Er worden extra Flexhaltes toegevoegd op locaties waar 

de stadsbus niet rijdt. 

- Lijn 5 blijft rijden naar Linschoten, Montfoort en Oudewater, maar met een groter voertuig 

om ook op drukke dagen iedereen comfortabel te vervoeren. In Oudewater rijden we een 

halte verder, naar bedrijventerrein Tappersheul. 
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Conclusie Syntus 

Bij elkaar ongeveer 23% van de respondenten is voor het invoeren van SyntusFlex op lijn 2, zo lang er 

wel betaald kan worden met de OV-Chipkaart. Iets meer dan 14% is tegen. We nemen SyntusFlex op 

in het vervoerplan, maar daarbij zal grote aandacht zijn voor de betaalmogelijkheden. Dat geldt 

overigens voor de uitwerking van SyntusFlex op alle locaties in de provincie Utrecht. 

 

 

Conclusie Syntus 

Een aanzienlijk deel van de reizigers geeft aan op lijn 3 en 4 niet te willen reserveren. Daarom blijven 

lijn 3 en 4 rijden, zij het in een lagere frequentie in de daluren. Het is dan niet noodzakelijk om de 

SyntusFlex-bus te gebruiken. 
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Conclusie Syntus 

Een deel van de reizigers is voorstander van dit plan, net als de gemeente Oudewater en 

bedrijvenvereniging VITAP. We voegen de halte toe aan het vervoerplan en vragen de gemeente 

Oudewater om een halte te realiseren op het bedrijventerrein. 

 

Flex in Mijdrecht 

Op dit moment rijden we in Woerden al SyntusFlex in de avonden en weekenden. Kleine busjes die 

snel van halte naar halte rijden.  Op verzoek (u moet zich aanmelden) en zonder een vaste (lange) 

route af te leggen als dat niet nodig is. De ervaringen met SyntusFlex zijn goed en wij willen dit 

concept dan ook uitbreiden op plekken waar weinig vraag is voor een vaste bus, of waar reizigers 

sneller kunnen reizen via dit concept. 

In 2020 zijn wij voornemens om de lijnen M1 en M2 in Mijdrecht te vervangen door een SyntusFlex 

bus, waardoor reizigers sneller op hun bestemming kunnen arriveren. Dat betekent dat bussen 

flexibel worden ingezet: tot kort van te voren kan een rit worden gereserveerd, telefonisch of via de 

app. Het is dan ook mogelijk om in overleg met de gemeente extra haltes aan het SyntusFlex- 

 

Conclusie Syntus 

Ongeveer 21% van de reizigers is voor SyntusFlex in Mijdrecht, ongeveer 20% vindt dit een minder 

goed idee. Gezien het geringe aantal reizigers in de huidige M1/M2 hebben we SyntusFlex in 
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Mijdrecht verwerkt in het vervoerplan. Samen met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheden, 

ook om het flexproduct zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de lokale vraag. 

 

- Voorstellen Noord-Utrecht 

 (Amersfoort, Soest, Baarn, Bunschoten, Woudenberg, Leusden) 

 

Amersfoort Zuid 

In Amersfoort Zuid rijden op dit moment de stadslijnen 8, 9, 10 en 19. Lijn 8, 9 en 19 zijn veelal rustig, 

de bezetting is met name buiten de spits laag in vergelijking met de andere stadslijnen. Veel reizigers 

reizen tussen de wijken en het station, of bijvoorbeeld naar de MBO-school bij het Van Stolbergpark. 

Vanuit Schuilenburg duurt de reis naar het centrum en het station relatief lang, lijn 9 komt nu niet 

langs het centrum. 

Ons voorstel is om de meeste lijnen snellere routes te geven dan in de huidige situatie, zo is de 

reiziger in veel gevallen sneller op het station en in het centrum. Dit betekent ook dat de verbinding 

van de huidige lijn 8 tussen Schuilenburg en het Leusderkwartier verdwijnt. 

Lijn 8 en 9 gaan in dit voorstel op weekdag overdag allebei viermaal per uur rijden en lijn 9 bedient 

de Eemgaarde op verzoek (drukknop bij de halte). Daardoor ontstaan er frequente en snelle 

verbindingen tussen het Leusderkwatier, de Eemgaarde, Schuilenburg en het centrum. Lijn 19 

vervangt een deel van lijn 9 maar rijdt een iets gestrekte/ingekorte route, zodat de reistijd afneemt. 

Het lijnennet komt er als volgt uit te zien:  
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Conclusie Syntus 

Het grootste deel van de respondenten is voor de wijziging of maakt het niets uit, mede daarom 

heeft dit voorstel een plaats gekregen in het vervoerplan. Wel is er in Amersfoort enige onrust 

ontstaan vanwege de route van lijn 9: deze leidt door de Stephensonstraat. Bewoners geven aan dat 

zij hier niets voor voelen. Met de gemeente Amersfoort is afgesproken dat lijn 9 richting 

Leusderkwartier via de Leusderweg gaan rijden, mits hier een vervangende halte in de buurt van de 

halte Daltonstraat wordt gerealiseerd. 

 

 

Conclusie Syntus 

Ongeveer 3/4 van de reizigers is voor het halteren op verzoek bij de Eemgaarde. Daarom zullen we 

dit met de gemeente Amersfoort verder uitwerken. Randvoorwaarde is dat de drukknop perfect 

werkt, anders zullen alle ritten langs de halte Eemgaarde moeten rijden. 

 

Flexibel OV in Amersfoort Soesterkwartier 

Op dit moment rijden we in Woerden al SyntusFlex in de avonden en weekenden. Kleine busjes die  

snel van halte naar halte rijden.  Op verzoek (u moet zich aanmelden) en zonder een vaste (lange) 

route af te leggen als dat niet nodig is. De ervaringen met SyntusFlex zijn goed en wij willen dit 
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concept dan ook uitbreiden op plekken waar weinig vraag is voor een vaste bus, of waar reizigers 

sneller kunnen reizen via dit concept. 

In 2020 zijn wij voornemens om samen met de gemeente Amersfoort SyntusFlex in het 

Soesterkwartier te onderzoeken.  Dat betekent dat er in de avonden en weekenden bussen flexibel 

worden ingezet: tot kort van te voren kan een rit worden gereserveerd, telefonisch of via de app. Het 

is mogelijk om voor de SyntusFlex-bus ook alternatieve bestemmingen toe te voegen, zoals het 

ziekenhuis.  

 

 

 

Conclusie Syntus 

Een kleine meerderheid is voor SyntusFlex in Amersfoort, maar het is duidelijk dat niet iedereen 

enthousiast is. Des te meer is het belangrijk dat wij de gemeente Amersfoort en haar inwoners 

betrekken bij de uitwerking van de plannen voor SyntusFlex. We geven in het vervoerplan aan dat we 

samen met de betrokken partijen onderzoeken op welke manier SyntusFlex van meerwaarde én 

betaalbaar kan zijn. De terugvaloptie is: lijn 1 in zijn huidige vorm behouden. 

 

Scholierenlijnen West (Uithoorn, De Ronde Venen, Teckop, Kamerik, 

Woerden) en lijn 123 (Mijdrecht – Woerden) 

Tussen Uithoorn/Mijdrecht en Woerden rijden scholierenlijnen 641 (Uithoorn – Woerden Kalsbeek 

College), 642 (Mijdrecht – Woerden Kalsbeek College), 646 (Mijdrecht – Woerden Station) en 647 

(Uithoorn – Woerden Station). Ook rijdt hier lijn 123 tussen Mijdrecht en Woerden Station. 

Syntus stelt voor om al deze lijnen te integreren tot één lijn 123. Dat betekent dat er op lijn 123 extra 

ritten gaan rijden van en naar Uithoorn in de ochtend- en middagspits, dat de frequentie op lijn 123 

wordt verhoogd in de ochtend en middag, en dat de drukste ritten worden versterkt. Ook zullen er, 

net als nu, ritten blijven beginnen en eindigen bij het Kalsbeek College, maar deze ritten zullen ook 

het station bedienen. De kosten voor de reizigers blijven gelijk. 

De voordelen van deze wijziging: 

- Meer reismogelijkheden van en naar station Woerden, aansluitend op de treinen van en naar 
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Gouda 

- Meer reismogelijkheden van en naar Uithoorn, waar reizigers uit Mijdrecht en Wilnis ook van 

profiteren 

- Duidelijke en herkenbare lijn die voor iedereen toegankelijk is 

Het nadeel van deze wijziging voor scholieren uit Mijdrecht is dat de bus niet meer door de wijk rijdt. 

Opstappen kan aan de route van lijn 123, bijvoorbeeld bij de haltes Centrum, Bozenhoven, Dukaton 

of Driehuis Kerk. Indien nodig zullen er extra fietsklemmen worden geplaatst. 

 

Conclusie Syntus 

Een ruime meerderheid van de respondenten is vóór het aanpassen van de scholierenlijnen. We 

hebben het voorstel verwerkt in het vervoerplan. 

 

- Voorstellen Utrecht Oost 

 (Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Rhenen, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, 

Wageningen) 

Zomerlijnen naar het Henschotermeer en Nationaal Militair Museum 

De lijnen naar het Henschotermeer (lijn 382/383) en de lijn 381 tussen Zeist Busstation en het 

Nationaal Militair Museum worden erg weinig gebruikt. Mocht het gebruik van deze bussen in 2019 

niet verbeteren dan stellen wij voor dat deze lijnen niet meer rijden in 2020. . Lijn 381 blijft in het 

voorstel wel rijden tussen station Driebergen-Zeist, Austerlitz en het busstation van Zeist. Tussen 

Zeist Busstation en het NMM rijdt voortaan buurtbuslijn 575 i.p.v. lijn 381.  
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Conclusie Syntus 

Een grote meerderheid van de respondenten deelt de mening dat lege bussen niet zinvol zijn. 

Tegelijkertijd begrijpen we de mening van de reizigers die aangeven dat de toeristische/recreatieve 

locaties bereikbaar moeten zijn en blijven. Daarom zullen we waar mogelijk de samenwerking met dit 

soort locaties blijven zoeken en uitbouwen. 

 

Verbindingen in de Foodvalley 

In Veenendaal leeft al lang de wens om Petenbos en de nieuwe wijk Veenendaal-Oost te ontsluiten 

met OV. In Scherpenzeel en Renswoude ziet men graag meer bussen naar De Klomp en daar wil men 

de doorgaande verbinding met Veenendaal graag behouden. Met al deze wensen in ons geheugen 

probeert Syntus de juiste keuzes te maken.  

In ons voorstel wordt lijn 80/X80 (Amersfoort - Rhenen) ingekort 

tot Veenendaal-De Klomp en rijdt niet meer naar Rhenen, 

tegelijkertijd verhogen wij de frequentie op de drukste 

spitsmomenten waardoor er 4 maal per uur een bus rijdt tussen 

Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude en Veenendaal-De 

Klomp. De treinaansluiting op Veenendaal-De Klomp verbetert 

door ruimere overstaptijden.  

 

Tegelijkertijd starten we met een nieuwe lijn: lijn 87, die het 

oosten van Veenendaal en de wijk Petenbos ontsluit. In de 

drukste richting rijdt lijn 80/X80 door als lijn 87 en vice versa, 

zodat er een directe verbinding blijft tussen Woudenberg, 

Scherpenzeel, Renswoude en de scholen en het centrum van 

Veenendaal.  

Daarnaast willen we lijn 280 (Amersfoort – Veenendaal via 

Maarsbergen en A12) verlengen tot Rhenen en Kesteren. Tussen 

Veenendaal, Rhenen en Kesteren gaat deze bus op weekdagen in 

de spits ieder halfuur rijden en in de daluren, in de avond en in 

het weekend ieder uur. In de huidige dienstregeling rijdt de bus 

op maandag t/m zaterdag de hele dag ieder halfuur, maar buiten 

de spits is de bezetting in de bus laag.  
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We stellen voor om lijn X80/80 in te korten tot Veenendaal – De Klomp. Wel rijden wij in 

Veenendaal de nieuwe lijn 87 en verhogen wij de frequentie van lijn X80 naar De Klomp. Wat vindt 

u hiervan? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

Conclusie Syntus 

Het merendeel van de respondenten is het eens met de voorgestelde wijziging. We zorgen ervoor 

dat lijn 87 en 80/X80 aan elkaar doorverbonden zijn, in ieder geval in de drukste richting. Omdat juist 

veel reizigers en ook de gemeenten graag een hogere frequentie zien op (X)80 naar De Klomp, 

hebben we dit ook verwerkt in het vervoerplan. 

 

Lijn 280 gaat in het voorstel op weekdagen overdag rijden tussen Veenendaal, Rhenen en 

Kesteren. Op maandag t/m zaterdag in de daluren en ‘s avonds en op zaterdag wordt op deze 

verbinding de frequentie verlaagd van 2x/uur naar 1x/uur omdat de bussen dan erg slecht bezet 

zijn. Reizigers tussen Rhenen en Veenendaal-De Klomp stappen bij Veenendaal Centrum over, 

maar voor reizigers richting Arnhem is reizen via Kesteren een snel alternatief.  
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Conclusie Syntus 

Dit voorstel kan op de steun van de meeste respondenten (waarvoor deze vraag van toepassing is) 

rekenen. We hebben het voorstel verwerkt in het vervoerplan. Tegelijkertijd maken we ons hard 

voor goede overstapmogelijkheden in Veenendaal, Rhenen en Kesteren.  

 

Extra buslijnen van en naar Utrecht Science Park De Uithof 

De Uithoflijnen naar het Utrecht Science Park zijn populair, meerdere lijnen worden goed gebruikt. Er 

zijn steeds meer reizigers die ook buiten de bedieningstijden van de huidige lijnen willen reizen 

tussen (provincie) Utrecht Oost en Rijnsweerd/De Uithof. Daarom zullen wij de frequentie uitbreiden 

op lijn 203 (van/naar Vathorst) en 272 (van/naar Baarn).  

Daarnaast overwegen wij om ’s avonds en in het weekend een nieuwe lijn tussen Amersfoort 

Centrum en Rijnsweerd/De Uithof te introduceren. In het centrum van Amersfoort kan men dan 

overstappen op de stadslijnen en zo ook in het weekend en ’s avonds van/naar De Uithof en 

Rijnsweerd reizen. Studenten van avondcolleges en werknemers met onregelmatige werktijden 

(bijvoorbeeld UMC) zijn dan niet meer aangewezen op omrijden of de auto.  

 

Conclusie Syntus 

Het overgrote deel van de reizigers is voorstander van deze nieuwe verbinding. De nieuwe lijn 201, 

die ’s avonds en in het weekend tussen Amersfoort Centrum en USP/Rijnsweerd gaat rijden, maakt 

mede daarom onderdeel uit van het vervoerplan.  
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Scholierenlijnen Oost (Rhenen, Elst, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Houten, 

Utrecht) 

Syntus stelt voor om de scholierenlijnen in het oosten van de provincie Utrecht aan te passen. Deze 

aanpassing bestaat uit een aantal wijzigingen: 

- Scholierenlijn 623 wordt vervangen door een rit op lijn 203 van Utrecht naar Amersfoort, en 

’s middags in de andere richting. De schoolbus rijdt nu ook al nagenoeg de route van lijn 203, 

nieuw is de halte De Koperhorst in plaats van de Paladijnenweg. De reistijd blijft gelijk. 

 

- Tussen Rhenen en Veenendaal rijden drie scholierenbussen achter elkaar aan, terwijl het 

aantal reizigers niet groot is. Scholierenlijn 683 gaat rijden vanaf Veenendaal – De Klomp in 

plaats van Rhenen. Reizigers uit Rhenen stappen in lijn 680 naar Amersfoort, zij stappen op 

station Veenendaal – De Klomp over op lijn 683. Lijn 690 (Rhenen – Amersfoort) rijdt via Elst 

en Veenendaal – West. Deze lijn komt in het voorstel te vervallen. Reizigers maken gebruik 

van lijn 50 of 83 en stappen over op station Veenendaal – De Klomp op lijn 680. Het aantal 

bussen op deze lijn wordt vergroot van 2 naar 3. De reistijd blijft gelijk. 

 

- Lijn 681 (Utrecht CS – Amersfoort) wordt gecombineerd met lijn 682 (Houten – Amersfoort). 

Daarvoor gaat lijn 682 vanaf Houten via WKZ in Utrecht rijden. Reizigers vanaf Utrecht CS 

maken gebruik van de trams of bussen naar WKZ en stappen daar over. De reistijd neemt toe 

met enkele minuten. 

Met deze aanpassingen worden de scholierenbussen zo goed als mogelijk ingezet en vervoeren we 

alle scholieren comfortabel en veilig naar hun bestemming. Sommige scholieren moeten vaker 

overstappen, maar de reistijd blijft gelijk of neemt slechts beperkt toe. Ook de kosten voor de 

reiziger blijven gelijk. Daarmee denken we het beschikbare budget zo goed mogelijk in te zetten. 

 

Conclusie Syntus 

De grote meerderheid van de reizigers waarop de scholierenlijnen betrekking hebben, stemt voor 

deze wijzigingen. We voeren ze mede daarom door in het vervoerplan. 

 

Algemeen: kiest u voor reissnelheid of veel aantal haltes? 

Syntus overweegt op diverse lijnen om het aantal haltes te verminderen. Haltes waar weinig reizigers 

opstappen (minder dan 5 per dag) komen in aanmerking om overgeslagen te worden. Wel wordt er 
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rekening gehouden met de afstand tot haltes in de buurt: is die afstand groot, dan kan een halte 

alsnog behouden worden. 

Het voordeel van het verminderen van het aantal haltes is groot in de spits. Juist dan moet vaak op 

alle haltes gestopt worden, terwijl het verkeer dan ook drukker is. Door haltes over te slaan hoeft de 

bus minder vaak te remmen en op te trekken, en de deuren gaan minder vaak open en dicht. De 

reistijd op het drukste moment neemt daardoor af. Voor de enkele reiziger die wel gebruik maakte 

van de halte betekent dit een langere loop- of fietsafstand tot de halte in de buurt. 

 

 

Conclusie Syntus 

Een interessante uitslag, omdat 38% van de respondenten denkt dat hij/zij gebruikt maakt van een 

rustige halte. Dat kan betekenen dat reizigers van rustige haltes de enquête meer hebben ingevuld, 

maar ook dat men niet kan inschatten wanneer een halte “rustig” is. Hoe dan ook is een kleine 

meerderheid voor het verminderen van haltes. De boodschap is echter duidelijk: let op je waar je 

haltes opheft en hoe ver een volgende halte is, want ook bij de rustige haltes wordt (soms) het OV 

gebruikt. 

 

Algemeen: overige tips en opmerkingen 

In de enquête zijn de onderwerpen ter sprake gekomen die in ons gebied het meest gaan wijzigen. 

Zijn er nog andere tips die u ons wilt meegeven bij het ontwikkelen van de dienstregeling voor 2020? 

Hieronder is een selectie van de opmerkingen weergegeven, met daarachter het antwoord van 

Syntus: 

- Ik mis een verbinding van Loenen naar Schiphol. Antwoord Syntus: deze verbinding staat in 

de planning, dat wil zeggen vanaf Uithoorn. Dan is het slechts éénmaal overstappen. 

- Probeer op de route van lijn 50 de vertrektijden beter te spreiden. Antwoord Syntus: Met het 

voorstel U-Link lijn 50 is dit exact wat Syntus en U-OV gezamenlijk gaan doen! 

- Laat meer bussen rijden (diverse trajecten). Antwoord Syntus: Met het budget dat 

beschikbaar is, proberen we zo veel mogelijk reizigers zo snel, vaak en comfortabel mogelijk 

naar hun bestemming te brengen. Op de ene plek extra rijden betekent dat we elders minder 

bussen moeten laten rijden. Ieder jaar bepalen we met welke lijnen/ritten/frequenties we zo 

veel mogelijk reizigers tevreden stellen. Helaas betekent dit keuzes maken, maar alle 

feedback wordt wel weer meegewogen in het volgende jaar. 

- Rij van Mijdrecht naar Station Abcoude, dan ben ik sneller in Amsterdam. Antwoord Syntus: 

Helaas is dat niet het geval, door Abcoude rijden duurt relatief lang, dan ben je met lijn 126 al 
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bijna in Amsterdam. We zijn ervan overtuigd dat lijn 126 de snelste manier is om bij (een 

groot station in) Amsterdam te komen. 

- Stem lijn 195 en 295 beter af, voorkom vertraging en stem af met Arriva. Antwoord Syntus: 

dit hebben we opgepakt voor de dienstregeling vanaf december. Er is extra rijtijd 

beschikbaar, lijn 295 en 195 zijn op elkaar afgestemd en met Arriva is ook een verdere 

afstemming. 

- Zorg ervoor dat de bussen aansluiten op de trein (diverse trajecten). Antwoord Syntus: alle 

opmerkingen nemen we mee, we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op zo veel 

mogelijk treinen. Vaak betekent een goede aansluiting voor de één wel een minder goede 

aansluiting voor de ander, dus niet altijd is voor iedereen het beste te realiseren. Maar we 

doen ons best om zo veel mogelijk aansluitingen haalbaar te maken. 

- Rij lijn 70 via De Isselt. Antwoord Syntus: We zien meerwaarde in de duidelijke frequentie van 

6x per uur naar het station, waarvan twee bussen doorrijden als lijn 1 naar De Isselt. We 

begrijpen de vraag vanuit Soest wel, maar voor extra bussen hier zouden elders bussen 

minder moeten rijden. Daarvoor zien we momenteel geen mogelijkheden. 

- Een betere verbinding van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort is gewenst. Antwoord Syntus: 

we begrijpen die wens, maar uit testen in het verleden blijkt dat het aantal reizigers te klein is 

om een buslijn te laten rijden. We onthouden de wens wel voor latere jaren, maar momenteel 

zijn er geen middelen voor beschikbaar. 

- Kan lijn 298 vaker rijden tussen Zeist en Woudenberg? Antwoord Syntus: lijn 298 is niet 

primair gericht op Zeist maar op USP. Na een klein halfjaar kan niet gezegd worden of de lijn 

een succes is of niet, we wachten dit nog een dienstregelingjaar af. Eventuele wijzigingen 

zullen we voorstellen in 2021.  

- Kunnen rijtijden worden aangepast waar de bus vaak vertraging heeft? (voorbeelden USP-

lijnen en lijn 80). Antwoord Syntus: er is weer een uitgebreide analyse van de rijtijden 

verricht, om de bussen overal zo veel mogelijk op tijd te laten rijden. Specifieke 

aandachtspunten zoals genoemd zijn hierin meegenomen, we gaan ervan uit dat het effect 

merkbaar is in december! 

- Kan er in de avonden en weekenden met kleinere, minder vervuilende bussen gereden 

worden? Antwoord Syntus: al onze bussen voldoen minimaal aan de Euro-VI-norm. 

Tegelijkertijd snappen we de vraag om niet met grote voertuigen te rijden als het niet nodig 

is. Echter, we hebben maar een beperkt aantal kleine voertuigen. We proberen die zo veel 

mogelijk in te zetten. Het is ook niet milieubewust en geldbewust om extra voertuigen aan te 

schaffen, die alleen in de avonden en weekenden rijden en de rest van de tijd stilstaan. We 

doen wel ons best om de kleine voertuigen zo veel mogelijk in te plannen, en er gaan ook 

meer elektrische bussen rijden. 

- Kan er een rechtstreekse verbinding komen van Leersum naar Woudenberg en Amersfoort? 

Antwoord Syntus: we begrijpen die wens, maar we verwachten dat het aantal reizigers te 

laag is om een buslijn te rijden. Als we hier extra uren inzetten, moeten we naar verwachting 

elders méér reizigers teleurstellen met minder ritten of het opheffen van een buslijn.  

- Verhoog de frequentie van de USP-lijnen, spreid de ritten beter, rij eerder terug naar 

Amersfoort en laat minder ritten uitvallen in de vakantie. Antwoord Syntus: We hebben de 

USP-ritten beter gespreid over het uur, waar we zien dat er behoefte aan is. Daarnaast laten 

we extra ritten rijden, rijden we eerder én gaan we ’s avonds en in het weekend ook rijden. 

- Ik wil de bus door Leusden Centrum-Zuid weer terug. Antwoord Syntus: De lijnen in Leusden 

worden geëvalueerd met de provincie en gemeente. We zien een groei in de huidige lijnen, 
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Consultatie Vervoerplan 2020 Vervoer vanuit het hart 

Syntus is niet voornemens om de routes te wijzigen. Eventuele pilots met maatwerkvervoer 

zijn onderwerp van gesprek tussen provincie en gemeente. 

- Kan bus 126 weer naar het AMC? Antwoord Syntus: we onderzoeken samen met de 

Vevoerregio en de gemeente Amsterdam de mogelijkheden voor een halte in de buurt van het 

AMC. Voor reizigers naar Bijlmer en verder is de huidige route wel erg gewenst, daarom 

willen we die graag behouden. 

- Rij vanuit Mijdrech/Vinkeveen naar Utrecht/het Antonius-ziekenhuis bij Leidsche Rijn. 

Antwoord Syntus: In onze huidige concessie is dat niet mogelijk, maar we geven het verzoek 

door aan de provincie Utrecht voor de volgende concessie vanaf december 2023.  

- Rij lijn 130 niet meer door Wilnis en wellicht zelfs langs Vinkeveen via de N201. Antwoord 

Syntus: we begrijpen dit verzoek voor reizigers van/naar een deel van Mijdrecht en naar het 

bedrijventerrein. Maar lijn 130 haalt ook veel reizigers op in Wilnis, Vinkeveen en bij 

Bozenhoven in Mijdrecht. Al deze reizigers moeten dan gaan fietsen of kiezen voor ander 

vervoer. In de komende tijd bespreken we met de gemeente (infrastructurele) mogelijkheden 

om routes te versnellen zonder dat een groot deel van de reizigers een langere reistijd krijgt. 

- Kan er een verbinding komen tussen Vreeland en Breukelen? Antwoord Syntus: Helaas zien 

we hiervoor nu geen mogelijkheden, omdat we dan elders ritten of lijnen moeten laten 

vervallen. Naar verwachting stellen we daar meer mensen mee teleur dan er op deze nieuwe 

verbinding gaan reizen. Naar Breukelen kan door over te stappen in Loenen. 

- Kan lijn 5 in Amersfoort doorreizen als lijn 101? Antwoord Syntus: de provincies Gelderland 

en Utrecht hebben vastgelegd dat lijn 101 in de toekomst tot Vathorst rijdt. In de 

aanbesteding van de Veluwe is het niet mogelijk om zo’n koppeling te realiseren, maar we 

zullen de mogelijkheden onderzoeken als de nieuwe vervoerder bekend is. 

- Kunnen spitsritten niet vaker als “snelbus” rijden? Antwoord Syntus: dat is een interessant 

idee. We nemen het mee voor de toekomst. Voor nu wordt ervoor gekozen om één duidelijke 

lijnvoering te hanteren, we merken dat reizigers dit vaak erg kunnen waarderen. 

- Verzoek voor verbinding Kattenbroek – Schothorst. Antwoord Syntus: we weten dat deze 

vraag leeft, maar tegelijkertijd moeten we met een gelijkblijvend budget ons aanbod zo goed 

mogelijk verdelen. Kattenbroek heeft een frequente verbinding met het centrum en het 

Centraal Station. Daar vertrekken meer treinen dan op Schothorst en zijn dus meer 

aansluitmogelijkheden. Per saldo verwachten we daarom dat er meer reizigers gebaat zijn bij 

een verbinding met CS dan met Schothorst. 
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Betreft: aanvullend advies vervoerplan 2020: Flex Woerden, Ronde Venen en Amersfoort 
 

Utrecht, 26 augustus 2019 

 

 

 

Geachte heer Meijers, 

 

 

Het ROCOV heeft met interesse kennis genomen van de evaluatie van Syntus-Flex in 

Woerden. We hadden daarom gevraagd alvorens te kunnen adviseren over de 

onderdelen van het Vervoerplan-2020 waarbij het concept van Syntus-Flex in Woerden 

zou worden uitgebreid en worden ingevoerd in De Ronde Venen en in Amersfoort.  

 

Het ROCOV vindt de evaluatie helder en zeer informatief. Syntus stelt ook aanpassingen 

in de huidige praktijk in Woerden voor, zowel op basis van eigen (Woerdense en 

Twentse) ervaringen als van suggesties van gebruikers en uit het ROCOV. Deze insteek 

van Syntus waarderen wij zeer. 

 

Het ROCOV beseft dat Syntus-Flex geen ‘gewoon' OV is. Als alleen aan de concessie-

eisen zou worden voldaan is het alternatief soms ‘helemaal geen OV meer'. Toch blijven 

wij vinden dat de reiziger geen drempels in zijn reis mag ondervinden, bijv. op het 

gebied van reisinformatie, betaalmogelijkheden en toegankelijkheid. Juist op deze punten 

waardeert het ROCOV de inzet en voorstellen van Syntus. Voorbeelden zijn het  

accepteren van de OV-chipkaart en diverse abonnementen; het zichtbaar maken van 

Syntus-Flex in reisplanners. Niet ongenoemd mag blijven dat nieuwe voertuigen een 

toegankelijke ingang aan de zijkant van het voertuig krijgen. 

 

Woerden 

Wij zijn uiteraard benieuwd naar de ervaringen. Bijzondere interesse heeft daarbij de 

‘concurrentie’ tussen Syntus-Flex en de reguliere stadslijnen 3 en 4 in Woerden op 

bepaalde delen van de dag. Dit kan inzicht geven in de keuze die de individuele reiziger 

maakt, bijv. bij aansluiting op treinen in verschillende richtingen. Daarnaast zijn we 

benieuwd naar het gebruik van Syntus-Flex in de delen van Woerden waar lijn 102 (“met 

een vaste route op vaste tijden") rijdt. 

 

In Woerden vragen we tenslotte aandacht voor bediening van Zegveld. Dit dorp wordt 

thans bediend door Arriva-lijn 101 (Woerden – Nieuwkoop, concessie ZH-Noord). De 

bediening blijft achter bij de reismogelijkheden die Syntus-Flex biedt. 

 

De Ronde Venen 

Naast Syntus-Flex in Mijdrecht, Maricken en het industriegebied kent deze gemeente 

diverse kernen die gebrekkig door het OV worden ontsloten. Het ROCOV is benieuwd 
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naar toekomstige mogelijkheden om meer gebieden in deze gemeente d.m.v. Syntus-

Flex te ontsluiten. 

 

Amersfoort (Soesterkwartier / Birkhoven / Isselt) 

Het ROCOV is opgelucht dat het voorstel Syntus-Flex in te voeren op Amersfoorts 

stadslijn 1 wordt aangehouden. Het concept Syntus-Flex is hier volgens ons weinig 

kansrijk. Dit vooral omdat (net als door de huidige lijn 1) weinig (eigenlijk geen) 

bestemmingen worden aangeboden die niet te voet of per fiets vlot bereikbaar zijn. Om 

het gebruik van ‘OV’/Syntus-Flex te vergroten zou moeten worden onderzocht welke 

bestemmingen de reiziger wil bereiken. Het ROCOV is bereid om hierover met Syntus en 

de gemeente (en de provincie) mee te denken. Hier leven bij lidorganisaties wel ideeën 

over. 

 

Conclusie  

Het ROCOV kan door dit alles positief adviseren over de voorstellen om Syntus-Flex uit te 

breiden in Woerden en in te voeren in De Ronde Venen. 

 

Over Amersfoort adviseren we in dit stadium positief over het handhaven van de 

bestaande bediening door lijn 1. 

 

Vragen 

Als u vragen heeft over ons advies, kunt u contact opnemen met het secretariaat.  

 

Wij verwachten uw schriftelijke reactie  uiterlijk vier weken na dagtekening van deze 

brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
drs. J. van Leijenhorst 

Voorzitter ROCOV Utrecht  

 




