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Aanleiding

• Gemeente en provincie werken samen 
met het Rijk aan Schaalsprong OV in 
Utrecht als onderdeel van bredere 
verstedelijkingsstrategie

• Meerdere studies uitgevoerd, soms alleen 
regionaal soms via het samenwerkings-
programma U Ned (Rijk & regio)

• Vandaag meer over resultaat van deze 
studies: welke plannen hebben we met de 
Schaalsprong OV

2017: start onderzoeksprogramma U Ned

2018/2019: gezamenlijk concept: wiel met spaken

2020: MIRT-verkenning: startbeslissing

2021: regionale studie Samen OV Versnellen, 

vastgesteld in regionale besluitvorming

2022: MIRT-verkenning: afronding zeef 1

2023: MIRT-verkenning: start zeef 2

2024: MIRT-verkenning: voorkeursbeslissing?



▪ Sterke OV-groei (Integrale Mobiliteitsanalyse)

▪ Beschikbare ruimte voor OV neemt af

▪ Aanpak snelwegen Utrecht en Amersfoort (kans én bedreiging)
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Opgave is grootOpgaven
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Schaalsprong OV onderdeel totaal  
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Schaalsprong OV onderdeel totaal 
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Tramtunnel door Utrecht 

(corridors met meer dan 50.000 reizigers)

Samenhangend netwerk van trein, tram, Bus Rapid 

Transit (BRT), bus en aanvullend OV



Bereikbaar maken van (extra) nieuwe woningen

Totaal: 60.000 tot 70.000 woningen
Utrecht Science Park beter bereikbaar maken

Voorkomen overbelasting rond Utrecht Centraal



Knelpunten OV-systeem (2030)



– Een (deels) ondergrondse Merwedelijn draagt het 
meest bij aan het oplossen van de 
woningbouwopgave en knelpunten en is toekomst 
vast

– Een maaiveldverbinding voor de Merwedelijn is 
niet toekomstvast

– De Papendorplijn draagt minder bij aan de opgave, 
maar maakt aan de westkant van de stad de OV 
bereikbaarheid beter

– Nieuwe IC-stations zijn te omvangrijk vooral 
vanwege impact op landelijk treinsysteem, daarom nu 
niet kansrijk in deze verkenning

– Frequentieverhoging op de Uithoflijn, bussen via 
de Waterlinieweg en een tweede busbaan op het 
USP zorgen voor betere bereikbaarheid USP en het 
wegnemen van knelpunten

Conclusies MIRT-verkenning (zeef 1)



• Binnen U Ned:
• Zeef 2 van de MIRT-verkenning 

van start

• Resultaat medio 2024

• (Regionaal) studeren op volgende 
stappen Schaalsprong OV
• Binnenstad

• IC Lunetten-Koningsweg

• Rijnenburg
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Vervolg 2023-2024

Meer informatie MIRT-verkenning OV en Wonen 
https://programma-uned.nl/

https://programma-uned.nl/

