
 

Met de komst van Randstadspoor wonen straks veel 
inwoners van Utrecht en omstreken op korte afstand 
van een station. Randstadspoor wordt een regionaal 
openbaarvervoersysteem dat past tussen het landelijk 
treinennet en het stadsgewestelijk netwerk van bus- en 
tramlijnen. Utrecht Centraal wordt in dit geheel geen 
eind-, maar tussenstation: diverse bestemmingen in de 
regio zullen per trein bereikbaar zijn zonder overstap 
op Utrecht Centraal.

Een onderdeel van het HOV-netwerk wordt de ‘HOV 
Om de Zuid’: een snelle, comfortabele en milieuvrien-

delijke openbaarvervoerverbinding tussen station 
Utrecht Centraal en De Uithof. Naar verwachting zullen 
er in 2015 dagelijks 35.000 reizigers gebruik van maken. 
Gemeente en BRU besluiten begin 2011 of de ‘HOV Om 
de Zuid’ een bus- of trambaan wordt. Na dit besluit 
start de bouw.

Randstadspoor en de ‘HOV Om de Zuid’ lopen in 
Utrecht gedeeltelijk parallel aan elkaar. In opdracht 
van de gemeente Utrecht bouwt ProRail daarom de 
HOV-baan tegelijkertijd met Randstadspoor. Twee 
projecten in één keer; een dubbelslag, zogezegd. 
Deze werkwijze scheelt tijd en geld en zorgt voor 
minder overlast in de omgeving.

In deze tweede Dubbelslag leest u hoe het gaat 
met beide projecten en wat er de komende tijd gaat 
gebeuren. Er wordt op dit moment alleen gebouwd 
aan de spooruitbreiding voor Randstadspoor. De bouw 
van de ‘HOV Om de Zuid’ is nog niet begonnen, maar u 
leest natuurlijk wel wat de stand van zaken is. Interessant 
is ook een uitgebreid artikel over de geluidsschermen 
die zullen worden gebouwd langs delen van het spoor. 
En u maakt kennis met Frits Lintmeijer, de verantwoor-
delijke wethouder in Utrecht, en u leest zijn visie op 
beide projecten.

De stad Utrecht en de omliggende regio 

zijn erg populair – om te wonen, te wer-

ken en te studeren. Utrecht Centraal is 

bovendien het belangrijkste knooppunt 

van het treinverkeer in Nederland.

 

Stad en regio worden steeds drukker. 

Dat vraagt om goed openbaar vervoer. 

Stad en regio mogen niet dichtslibben, 

maar moeten goed bereikbaar blijven, 

voor bewoners en bedrijven.

ProRail bouwt daarom ‘Randstadspoor’: 

een uitgebreid netwerk van treinver-

bindingen in de regio Utrecht. En de 

gemeente bouwt in de stad, samen met 

het Bestuur Regio Utrecht (BRU), het 

‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ (HOV), 

een netwerk van vrije bus- en trambanen.

dubbelslag
Randstadspoor in regio Utrecht
‘HOV Om de Zuid’ in Utrecht-stad



 

Door uitbreiding van het aantal sporen op het traject 
Vleuten-Utrecht-Houten kunnen sneltreinen en inter-
city’s ongehinderd – op hun eigen spoor – doorrijden. 
Overwegen verdwijnen en er komen onderdoorgangen. 
Geluidsschermen houden hinder binnen de wettelijke 
normen.

Randstadspoor omvat zeven nieuwe stations. Amers-
foort Vathorst, Tiel Passewaaij, Utrecht Terwijde en 
Utrecht Zuilen zijn al klaar en in gebruik. Ook het ver-
nieuwde station Vleuten is klaar. Eind dit jaar wordt 
station Houten Castellum in gebruik genomen en is 
het verbouwde station Houten gereed. Utrecht Leidsche 
Rijn en Utrecht Vaartsche Rijn moeten nog worden 
gebouwd. Station Utrecht Lunetten wordt de komende 
jaren vernieuwd.

Pas op, er kan nóg een trein komen!

Driedubbele laag houdt 
geluid in bedwang
Verkeer produceert geluid. Daarom zijn er wettelijke normen voor het maximale aantal toegestane 
decibellen. Een van de middelen om daaraan te voldoen is een geluidsscherm. Langs een deel van 
het toekomstige Randstadspoor staan al schermen, tussen Vleuten en Utrecht Centraal. Niet in de 
bekende standaard-grijze uitvoering, maar in een speciaal, speels ontwerp. Over enige tijd komen 
ze ook langs de rest van het tracé, tot net voorbij Utrecht Lunetten.

Randstadspoor

De stad Utrecht ontwikkelt zich vanaf de vroegste jaren 
van het Nederlandse spoorwegnet tot een heus knoop-
punt. Zo is er al in 1845, zes jaar na de introductie van 
het treinverkeer in Nederland, een lijn tussen Utrecht 
en Arnhem. En tussen 1868 en 1871 wordt de verbin-
ding met ’s-Hertogenbosch aangelegd.

De lijnen nemen de stad in een ijzeren greep en maken 
vele overgangen noodzakelijk, zoals bij de Laan van 
Soestbergen en het Oude Houtensepad. Omdat de 
lijnen naar Arnhem en Den Bosch zich al splitsen vóór 
het Oude Houtensepad komt hier een dubbele over-
steek. Deze is vooral van belang voor de Bokkenbuurt, 
die nogal verloren ligt in het verdere hoveniersgebied 
Tolsteeg.

Utrechter in hart en nieren – en kenner van de stede-
lijke geschiedenis – Jan Verheul (1931) groeide op in 
deze buurt. “Het was toen nog het einde van de 
wereld”, vertelt hij. “Veel weilanden en ruimte, en de 
contouren van de stad aan de horizon. Een hechte ge-
meenschap van een aantal families, waaronder de 
Verheuls en de Jongeriussen – jawel, ook de familie 
van FNV-voorzitter Agnes.”

Jan herinnert zich hoe, in de jaren dertig, iedereen soms 
eindeloos stond te wachten bij het spoor. “Want op de 
rangeersporen stonden de treinen in de rij om het Cen-
traal Station in te kunnen rijden. En het langzaam pas-
seren van de ellenlange goederentreinen gaf enorm 
oponthoud.”

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog maken de over-
gangen bij de Laan van Soestbergen plaats voor een 
viaduct, bij de Albatrosstraat. En een stukje naar het 
westen komt een tunnel, tegenwoordig bekend als 
het ‘fietstunneltje bij Tolsteeg’.

De dubbele overgang op het Oude Houtensepad – 
inclusief seinhuis en seinwachterswoning – gaat langer 
mee, tot in de jaren zeventig. Uiteindelijk is ook deze 
niet meer nodig – iets dat de veiligheid ten goede komt, 
want gelijkvloerse spoorkruisingen als deze zijn door 
het steeds drukkere weg- en spoorverkeer behoorlijk 
gevaarlijk geworden.

Maar de woning aan het Oude Houtensepad staat 
er nog steeds – een mooie herinnering aan andere 
spoortijden.

Langs dat resterende tracédeel worden de geluids-
schermen op twee manieren geplaatst: schuin, waar 
voldoende ruimte is, en recht, op plekken met minder 
ruimte, zoals langs het deel waar Randstadspoor en 
de ‘HOV Om de Zuid’ parallel lopen. Beide typen zijn 
‘familie’ van de schermen die inmiddels te bewonderen 
zijn langs het spoor tussen Vleuten en Utrecht Centraal.
“De gemeente Utrecht wilde daar graag iets bijzon-
ders”, vertelt Nienke van de Lune, architect bij advies- 
en ingenieursbureau Movares, “en sprak een voorkeur 
uit voor geheel glazen schermen. Maar glas wordt 
gauw vies en breekt snel. Uiteindelijk heb ik in opdracht 
van ProRail en de gemeente een alternatief bedacht, 
dat voldoet aan twee belangrijke eisen: hufterproof 
en graffitibestendig. Plus natuurlijk geluidswerend.”

Driedubbel scherm
Nienke kwam op de proppen met een driedubbel-
gelaagd scherm: “Aan de spoorzijde verschillende 
typen roosters; een tussenlaag van glazen en gesloten 
panelen, vooral gemaakt van aluminium; en aan de 
stadskant horizontale lamellen. De tussenlaag zorgt 
voor de feitelijke geluidswering, maar neemt door het 
gebruik van glas het uitzicht niet helemaal weg. De 
roosters maken de spoorzijde oneffen en ontmoedigen 
daarmee graffitispuiters. De horizontale lamellen aan 
de buitenzijde zorgen voor bescherming van het scherm 
tegen inkomende projectielen, zodat beschadiging van 
het scherm wordt voorkomen.”
De zeer dunne aluminiumdelen werden uitvoerig 
getest door TNO en bleken ruimschoots aan de eisen 
voor geluidswering te voldoen. De ‘driedubbele’ scher-
men werden vervolgens in een schuine ‘houding’ langs 
het spoor geplaatst. En zien er nu, met hun afwisseling 
van roosters, lamellen, glas en dichte platen, speels en 
tegelijkertijd rustig uit.

Extra schepje geluidswering
Een mooie blauwdruk al met al voor de rest van het 
Randstadspoortracé, tussen Utrecht Centraal en Utrecht 
Lunetten. Wienke Scheltens, eveneens architect bij 
Movares, maakt hiervoor een ‘vertaalslag’ van de al 
geplaatste schermen. “Veel kan ik kopiëren”, zegt ze, 
“maar op een aantal punten worden mijn schermen 
iets anders, of verwerk ik lessen die we hebben geleerd 
langs het eerste deel van het tracé.”
Vooral aan het deel waar Randstadspoor en de ‘HOV 
Om de Zuid’ bovenop elkaars lip zitten, en het dus erg 
druk wordt, besteedt de architect veel aandacht. Hier 
komen rechtgeplaatste schermen. “Maar de glazen 
delen erin kantelen we wel dusdanig, dat zij het geluid 
goed weren. Want als je dat niet doet, dus het glas ook 
helemaal recht zou plaatsen, dan zou het geluid óver 
het scherm heen alsnog de buurt inwaaien,” legt 
Wienke uit. De roosters, die hier tegen het onderste 
betonnen deel van scherm worden aangebracht, 
zullen extra geperforeerd worden en opgevuld met 
geluidsabsorberend materiaal. Een extra schepje 
geluidswering dus. Het gedeelte van de schermen 
vanaf station Utrecht Vaartsche Rijn tot aan de begraaf-
plaats Soestbergen zal geen dichte panelen bevatten 
maar enkel glazen panelen. Bijzonder langs dit deel 
van het tracé is het anderhalve meter hoge onderste 
deel van de schermen. “Op het gedeelte tussen Vleuten 
en Utrecht Centraal is dit één meter. Hier is het hoger, 
om voldoende ruimte te hebben voor begroeiing ervan. 

Iets dat voortvloeide uit de gesprekken met de 
omwonenden”, aldus Wienke.

De doorschijnende delen van de schermen tussen 
Utrecht Centraal en Utrecht Lunetten worden van 
glas. “Een goed voorbeeld”, zegt Wienke, “van een 
les die we inmiddels hebben geleerd. Tussen Vleuten 
en Utrecht Centraal wordt namelijk deels een soort 
plexiglas gebruikt. Kunststof dus. Maar dat wordt toch 
wel erg snel vuil, bijvoorbeeld door koperslijpsel dat 
van de bovenleiding valt en er tegenaan blijft zitten. 
Bij echt glas is dat minder het geval. Dus dat wordt 
een strenge eis voor de aannemer om aan te voldoen.”



 

 

Kabels en leidingen Bleekstraat
Voordat de spoorverdubbeling en het aanpassen van 
het spoorviaduct bij de Bleekstraat kunnen beginnen, 
worden hier eerst de kabels en leidingen verlegd.
Het gaat hierbij om gas en stadsverwarming (tot half 
oktober) en telecomleidingen (tussen half oktober en 
begin december). Dit kan voor de buurt hinder veroor-
zaken, door vrachtverkeer en kranen. Het totale werk 
is uiterlijk eind december klaar.

Werkzaamheden Tolsteeg / Baden Powellweg
In de rest van 2010 gaat de aannemer verschillende 
voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Zo worden 
er onder andere werkterreinen ingericht en kabels en 
leidingen verlegd. Op diverse plaatsen langs het spoor 
worden bossages verwijderd en worden de bomen aan 
de zuidzijde van het spoor gekapt. Ook zal de aannemer 
enkele woningen aan de Laan van Soestbergen slopen 
en het oude gemaal aan de Baden Powellweg. Stan-
daard vindt altijd een explosievenonderzoek op risico-
volle locaties plaats in de bodem. In november wordt 
er ter hoogte van de nieuwe halte Vaartsche Rijn in een 
buitendienststelling van het spoor een aantal dam-
wanden geheid. Deze voorbereidende activiteiten 
hebben tot doel dat in januari 2011 daadwerkelijk 

kan worden gestart met de bouw. 
Aan de kant van de wijk Tolsteeg starten begin 2011 
de werkzaamheden aan de spooruitbreiding. 
Allereerst worden er funderingen gemaakt voor de 
nieuwe viaducten en voor het nieuwe station Utrecht 
Vaartsche Rijn. Deze werkzaamheden worden eerst aan 
de Tolsteegkant van het spoor uitgevoerd. Het werk 
duurt tot in 2012. Meer informatie over de uitvoering 
en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden wordt 
tegen die tijd verstrekt.

Werkzaamheden ‘dive-unders’ Waterlinieweg
Aan de kant van de Impalastraat, onder de Waterlinie-
weg, is in september een waterleidingbuis geboord. 
Ook wordt onder de Waterlinieweg, langs het Houten-
sepad, gebouwd aan een onderstation (een transforma-
torhuis voor de bovenleiding). Dit zorgt vanaf oktober 
tot en met maart voor hinder voor fietsers op het 
Houtensepad.
In september begon ook de bouw van de diepwanden 
voor twee ongelijkvloerse kruisingen voor treinen, ofwel 
‘dive-unders’. Het werkterrein bevindt zich in de sporen-
driehoek ter hoogte van de Waterlinieweg. 
De complete ‘dive-unders’ zijn naar verwachting in 
2014 klaar.

Lees elders op deze pagina’s meer over hoe de dive-
unders en de diepwanden worden gebouwd.

Voorplein station Utrecht Lunetten
Het voorplein van station Utrecht Lunetten heeft een 
tijdelijke nieuwe inrichting. Op het plein is nu ruimte 
voor werkzaamheden aan het nieuwe station Lunet-
ten en de nieuwe onderdoorgang. Later krijgt het plein 
een definitieve nieuwe inrichting. In het voorjaar van 
2011 organiseert de gemeente hierover inspraak. 
Station, tunnel en plein zijn geheel klaar in 2014.

Werkweg, werkterrein en fietspad in 
sporendriehoek Lunetten
Tussen de Koningsweg, bij de kruising met de A27, en 
de spoorwegovergang Mereveldseweg is een tijdelijk 
vrijliggend fietspad gemaakt. Dit scheidt, voor de veilig-
heid, fietsers van het bouwverkeer dat over de Mere-
veldseweg naar de sporendriehoek gaat rijden (het 
terrein dat ten noorden van station Utrecht Lunetten 
is ‘ingeklemd’ tussen de sporen). Een deel van de drie-
hoek is ingericht als werkterrein.
Ook op de Rijndijk gaat bouwverkeer rijden.

Bij de Waterlinieweg, waar de sporen richting 
Den Bosch en Arnhem zich splitsen, komen twee 
ongelijkvloerse kruisingen. De doorgaande treinen 
van en naar Den Bosch rijden straks door deze ‘dive-
unders’. De lokale treinen van en naar Den Bosch, 
en alle treinen van en naar Arnhem, rijden boven-
gronds. Op deze manier kunnen al deze treinen 
onafhankelijk van elkaar rijden, zonder op elkaar 
te hoeven wachten.
Dit najaar is de bouw van de dive-unders gestart. 
Er wordt per gedeelte (‘compartiment’) gewerkt 
en zo schuift het werk steeds een stuk op.

Hoe wordt een dive-under gebouwd?
1. Eerst worden diepwanden gemaakt. Ze hebben een 
lengte van 8 tot 18 meter. (Meer hierover in de vol-
gende paragraaf.)

2. Wanneer de diepwanden aan beide zijden van de 
dive-under zijn aangelegd, wordt de grond ertussen 
uitgegraven. Dit gebeurt in het grondwater, waar-
door na het uitgraven een bouwkuip ontstaat, die 
vol met water komt te staan.
3. Daarna worden trekankers onder water aange-
bracht. Deze voorkomen later dat er vanuit het 
grondwater veel opwaartse druk op de tijdelijke 
vloer van de dive-under komt te staan, waardoor 
deze zou kunnen ‘openbarsten’.
4. Terwijl de bouwkuip nog steeds onder water 
staat, wordt er onderwaterbeton in gestort.
Dit vormt de tijdelijke vloer van de dive-under.
5. Als het beton is uitgehard, wordt de bouwkuip 
leeggepompt.
6. De definitieve vloer kan nu worden gemaakt en 
de dive-under kan worden afgebouwd. Het over-
dekte deel ervan wordt ter plaatse gemaakt.

Wat zijn diepwanden?
De wanden van de dive-unders worden gemaakt met 
de ‘diepwandtechniek’. Voor het maken van diep-
wanden wordt eerst een profiel (een soort raam-
werk) voor de beoogde wand in de grond gebracht. 
Hiertussen wordt het zand weggehaald en worden 
rechthoekige sleuven gegraven. Deze worden gevuld 
met bentoniet, een vloeibaar mengsel van water en 
klei. Dit zorgt ervoor dat de sleuf stabiel blijft en niet 
inzakt. In de sleuf wordt vervolgens de stalen wape-
ning van de wanden aangebracht, gevolgd door 
beton. Het beton drukt het bentoniet eruit, wordt 
hard en de wand is klaar.
Het bentoniet raakt tijdens het werk verontreinigd 
met zand. In een bentonietcentrale, die op het werk-
terrein staat, worden bentoniet en zand gescheiden. 
Het zand wordt afgevoerd en het bentoniet kan 
tijdens het bouwen van de dive-unders worden 
hergebruikt.

Werk in uitvoering  
Randstadspoor

In opdracht van ProRail is dit jaar gestart met werkzaamheden aan de spooruitbreiding tussen Utrecht Centraal, 
Lunetten en Houten. De spoorbaan wordt in vijf jaar tijd verdubbeld en vernieuwd. Dit gebeurt in fases, zodat de 
treinen zoveel mogelijk kunnen blijven rijden.
Voor het aanleggen van de verbrede spoorbaan worden eerst alle obstakels weggehaald. Dan wordt zand aan-
gevoerd om een extra spoorbaan te kunnen maken, naast de huidige. Gelijktijdig begint de bouw van viaducten, 
onderdoorgangen en stations. Daarna worden de ballast gestort, de rails gelegd en de bovenleiding gebouwd.
Vervolgens gaan de treinen over deze nieuwe sporen rijden en worden de oude sporen opgebroken, om ook 
hier nieuwe viaducten te kunnen bouwen. Daarna worden ook op deze viaducten nieuwe sporen aangelegd. 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Uitgediept: ‘dive-unders’ en ‘diepwanden’

 
Heiwerkzaamheden
Bij station Utrecht Lunetten wordt tot het einde 
van het jaar een fundering gemaakt voor een 
nieuwe onderdoorgang, die – net als de huidige – 
bestemd is voor voetgangers en fietsers. Ten westen 
van het spoor worden de palen ingebracht met 
de zogenaamde ‘boortechniek’: de palen worden 
in de grond geboord, in plaats van geslagen. Dit 
zorgt voor minder geluidhinder en trillingen. Het 
oostelijk deel van de onderdoorgang wordt wel 
met ‘geslagen palen’ gefundeerd; dit gaat begin 
2011 van start.

Ook in de sporendriehoek Lunetten beginnen de 
komende tijd heiwerkzaamheden, ter hoogte van 
de Rijndijk en ter hoogte van de Impalastraat en 
het Oude Houtensepad. Dit is nodig voor het maken 
van de funderingen van de dive-unders, de ongelijk-
vloerse kruisingen voor het treinverkeer. Een deel 
van deze dive-unders wordt met heipalen 
gefundeerd. Dit gebeurt in november of december 
en duurt maximaal één week. Omwonenden ont-
vvangen hierover nog nadere informatie.

Werkweg Nieuwe Houtenseweg 
en Oude Mereveldseweg
Langs de Nieuwe Houtenseweg, vanaf het viaduct 
over de A27, is een werkweg aangelegd voor het 
bouwverkeer dat naar de Fortweg rijdt. De weg zorgt 
voor minder hinder van het bouwverkeer op de 
smalle, lokale wegen.

Werkweekend: 13 en 14 november
In het weekeinde van zaterdag 13 en zondag 14 
november wordt er op het traject Utrecht-Gelder-

malsen non-stop doorgewerkt. Bij Houten wordt er 
gewerkt aan het aansluiten van vier nieuwe sporen 
op het hoofdspoorwegnet. Hiermee komt het einde 
van de werkzaamheden in Houten Centrum en 
Houten Castellum in zicht. Vanaf zondag 12 december 
stoppen er treinen op het nieuwe station Houten 
Castellum.
Ook worden in dit weekend damwanden geheid bij 
de toekomstige halte Vaartsche Rijn.
In het werkweekend rijden er geen treinen, maar 
bussen. Meer informatie vindt u, tegen de tijd dat 
het werk begint, op www.ns.nl.



 

 

Bewonersgroepen: 
meedenken over de toekomst

Meedenken over de inrichting van je eigen straat. Bewoners van de Pelikaan- en de 
Vaartsestraat kregen die kans en grepen ‘m. In bijeenkomsten met de gemeente be-
spraken zij de afgelopen maanden hoe hun straten eruit kunnen gaan zien, nu er 
aanpassingen nodig zijn voor de bouw van de ‘HOV Om de Zuid’. Dit zogenaamde 
‘participatietraject’ zit er nu op. Alle ideeën worden zo goed als mogelijk verwerkt 
in het ontwerp voor beide straten. Dit wordt binnenkort ter besluitvorming voorge-
legd aan het college van Burgemeester & Wethouders. 

De ‘HOV Om de Zuid’: 
hoe staat het ermee?

Om de regio Utrecht bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden, ont-
wikkelen de gemeente en Bestuur Regio Utrecht (BRU) het tram- en busnetwerk HOV, 
‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’. Onderdeel daarvan is de ‘HOV Om de Zuid’ tussen 
station Utrecht Centraal en De Uithof. Deze zorgt voor een betere bereikbaarheid van 
De Uithof, beter openbaar vervoer en daarmee een betere leefbaarheid van de binnen-
stad. De ‘HOV Om de Zuid’ wordt vanaf 2011 gebouwd; de voorbereidingen zijn in volle 
gang. Er is al een aantal belangrijke besluiten genomen, zoals over het tracé. En er staan 
nieuwe beslissingen op stapel – bijvoorbeeld of er een tram of een bus gaat rijden.

Het toekomstige tracé van de ‘HOV Om de Zuid’ staat 
nu vast. Het gaat lopen vanaf station Utrecht Centraal 
via de Adama van Scheltemabaan, de Vaartsestraat 
en de Pelikaanstraat, kruist de Koningsweg, gaat 
langs de Laan van Maarschalkerweerd en de Weg 
tot de Wetenschap, en dan door naar het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht en het eindigt voorlopig bij het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Op een deel van het 
tracé wordt de aanleg gecombineerd met die van 
Randstadspoor.
Eind juni heeft de gemeenteraad het bestemmingplan 
‘HOV Om de Zuid’ vastgesteld. Dit plan maakt de aan-
leg van een trambaan vanaf de Adama van Scheltema-
baan tot aan De Uithof mogelijk.

Besluiten die op stapel staan
Er moet nog een aantal knopen worden doorgehakt. 
Zo neemt het college van B&W binnenkort een besluit 

over de herinrichting van de Pelikaanstraat en de 
Vaartsestraat. Het maakt daarbij gebruik van de 
ideeën die bewoners hebben ingebracht (zie elders in 
deze krant).
Op dit moment vindt een studie plaats naar de exacte 
locaties voor de eindpunten in het Stationsgebied en 
bij De Uithof. Hierover wordt eind dit jaar een besluit 
genomen, als onderdeel van het ‘Voorlopige Ontwerp 
HOV Om de Zuid’ waarover BRU en de gemeente 
dan beslissen.
Begin 2011 wordt besloten of de ‘HOV Om de Zuid’ 
een tram- of busverbinding wordt. Het aantal reizi-
gers op het traject wordt zeer groot en zal leiden tot 
overvolle bussen. Er wordt daarom gestreefd naar 
een HOV Om de Zuid-tramverbinding. Het is de be-
doeling om in de zomer van 2011 te starten met de 
bouw van de HOV-baan, allereerst op het deel langs 
de Laan van Maarschalkerweerd en de Weg tot de 
Wetenschap. Het bouwen duurt in zijn geheel tot en 

met 2015, waarna de ‘HOV Om de Zuid’ aan het einde 
van dat jaar in gebruik gaat.

Oosterspoorbaan
Het tracé van de ‘HOV Om de Zuid’ zal nabij het 
Oude Houtensepad de Oosterspoorbaan kruisen. Deze 
wordt vooral gebruikt door goederentreinen. Als dit 
zo zou blijven, zouden er vertragingen kunnen ont-
staan voor zowel de HOV als de treinen, omdat ze op 
elkaar moeten wachten. Een oplossing hiervoor is een 
ongelijkvloerse kruising, maar dit is erg duur.
Gemeente en BRU willen daarom graag dat het gebruik 
van de Oosterspoorbaan aan de kant van de ‘HOV 
Om de Zuid’ wordt beëindigd. Dit moet mogelijk zijn: 
de goederentreinen richting Den Bosch hebben de Oos-
terspoorbaan niet per se nodig. Hierover beslist de 
minister van Verkeer en Waterstaat.

Schade: wat kunt u doen?
Wethouder Lintmeijer: “‘HOV Om 
de Zuid’ broodnodige prachtkans”

Het werk aan Randstadspoor en de ‘HOV Om de Zuid’ is zeer omvangrijk: veel 
bouwers, veel machines, veel verschillende technieken. Al dat werk gebeurt met 
de grootst mogelijke zorg en behoedzaamheid. We doen er alles aan om schade 
te voorkomen. Maar als dit tóch gebeurt, wat kunt u dan doen?

Drie soorten schade
Bij een bouwproject kunnen drie verschillende 
soorten schade ontstaan.
•	 Planschade:	schade	door	onherroepelijke	aanpas-
 singen van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld   
 waardedaling van een woning of bedrijfspand. 
 De afhandeling van planschade is geregeld in de   
 Wet ruimtelijke ordening.
•	 Bouwschade:	materiële	schade	door	het	werk,	
 bijvoorbeeld beschadigingen aan een woning.
•	 ‘Ander	nadeel’:	onevenredige	economische	schade	
 als gevolg van het bouwproject, bijvoorbeeld aan- 
 zienlijk minder omzet in een winkel omdat deze 
 tijdelijk niet goed bereikbaar is. 

Hoe kunt u schade melden?
Voor het traject waar Randstadspoor en de ‘HOV 
Om de Zuid’ gezamenlijk worden aangelegd, hebben 
ProRail en de gemeente Utrecht afgesproken dat er 
een centrale plek is waar u schade kunt melden, 

namelijk bij ProRail. U kunt een schadeformulier
•	 downloaden	via	www.prorail.nl/randstadspoor;
•	 telefonisch	opvragen,	0900-ProRail	
 (0900-7767245, € 0,20 per minuut);
•	 afhalen	bij	wijkbureau	Oost,	F.C.	Donderstraat	1,			
 030 286 98 00.

Vul het schadeformulier in en stuur het naar:
ProRail
Project Vleugel/Randstadspoor
t.a.v. de projectmanager
Postbus 2038
3500 GA  Utrecht

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbeves-
tiging. Er wordt ook meteen gekeken of uw verzoek 
om schadevergoeding door ProRail wordt behandeld 
of door de gemeente Utrecht. Dit hangt af van de 
inhoud van uw verzoek. In de ontvangstbevestiging 
leest u wat er verder gaat gebeuren en wie uw 
contactpersoon is.

Hoe lang duurt de afhandeling?
Elke vorm van schade heeft eigen regels rond de 
afhandeling. Bij verzoeken om vergoeding van plan-
schade of ‘ander nadeel’, wordt eerst onderzocht of 
de stukken compleet zijn en of het verzoek om over-
duidelijke reden moet worden afgewezen. Na een 
positieve eerste beoordeling wordt uw aanvraag in 
behandeling genomen, geven onafhankelijke deskun-
digen advies en vindt er een hoorzitting plaats. Bij 
bouwschade kan indien nodig een beroep worden 
gedaan op een verzekeringsexpert.
Het streven is om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. 
Maar omdat dit zorgvuldig moet gebeuren, kan de 
afhandeling van uw verzoek wel enige tijd duren.

Frits Lintmeijer werd dit voorjaar wethouder in Utrecht. Met verkeer in zijn portefeuille 
is hij beslist de juiste man op de juiste plek. Want in zijn gevarieerde loopbaan kwamen 
verkeer en (openbaar) vervoer al regelmatig aan bod. De kersverse bestuurder is een 
enthousiast pleitbezorger van de HOV Om de Zuid, “voor de bewoners van de stad, 
maar ook als eerste stap richting een regionaal tramnetwerk.”

 

Pelikaanstraat: twee belangrijke wensen 
De bewonersgroep Pelikaanstraat sprak in vier bijeen-
komsten met de gemeente over de herinrichting van 
hun straat en het gebruik van de ruimte ónder de 
toekomstige HOV-baan. Tijdens de bijeenkomsten 
kwamen twee wensen elke keer terug: minder auto’s 
op straat, zodat er meer ruimte is om te spelen en te 
verblijven, en éénrichtingverkeer, zodat inrijden vanaf 
de Albatrosstraat niet meer mogelijk is.
Het plan voor de ‘nieuwe Pelikaanstraat’ houdt met 
beide wensen rekening. Er kunnen achttien parkeer-
plaatsen verdwijnen wanneer twintig bewoners hun 
auto gaan parkeren in de toekomstige parkeergarage 
Vaartsche Rijn. En in het korte deel van de Pelikaan-
straat – tussen de Oosterkade en de Albatrosstraat – is 
éénrichtingverkeer het streven. Waardoor ook meer 
ruimte ontstaat voor de aanleg van een groenstrook.
Voorwaarde voor invoering van het eenrichtingsver-
keer is een wijziging van de vervoersstromen van en 

naar het Ledig Erf. Dit wordt momenteel onderzocht.
De betrokken bewoners hebben positief gereageerd 
op het voorliggende ontwerp.
Het ontwerp voor de ruimten onder de HOV-baan 
betreft parkeerplaatsen, bergingen en fietsenstallin-
gen. Bewoners kunnen kiezen voor een parkeerplaats 
of een berging én per adres twee plaatsen in de fiet-
senstalling. De ruimten worden tegen gereduceerde 
tarieven aangeboden. In 2014 wordt bij de bewoners 
van de Pelikaanstraat definitief hun interesse gepeild. 
Bij voldoende belangstelling wordt dan definitief 
besloten tot de aanleg en het aanbieden van het 
gebruik van de ruimten onder de HOV-baan.

Vaartsestraat: de nodige veranderingen
De bewonersgroep Vaartsestraat kwam drie keer bij-
een en besprak de toekomst van de twee delen van 
de straat. Over het deel tussen het gebouw van Bur-

gerzaken en de Bleekstraat toonden de deelnemers 
aan de bewonersgroep zich tevreden. Hier zal daarom 
na de komst van de HOV-baan weinig veranderen.

In het overige deel van de Vaartsestraat, tussen 
Bleekstraat en Westerkade, verandert er wel het 
nodige. Zo wordt de stoep aan de zijde van de wonin-
gen breder, komen de parkeerplaatsen tussen de 
woningen en de rijweg en wordt de straat breder, 
zodat fietsers meer ruimte krijgen. Tegen de gevel 
van de HOV-baan komen klimplanten, zoals klimop, 
kamperfoelie en bosrank.

Meer informatie over de plannen voor de Pelikaan- 
en	de	Vaartsestraat:	www.utrecht.nl/hovomdezuid,	
kijk onder ‘Documenten’ en kies ‘Wijkbericht Peli-
kaanstraat’ of ‘Wijkbericht HOV Vaartsestraat’.

Frits Lintmeijer (1957) is weer ‘thuis’: hij begon zijn 
carrière in de jaren tachtig als voorlichter bij de 
gemeente Utrecht. Daarna volgden functies bij onder 
meer NS en adviesbureau Berenschot, en werkte hij als 
zelfstandig communicatieadviseur en strateeg. Als wet-
houder voor GroenLinks is hij de komende jaren verant-
woordelijk voor onder andere verkeer en luchtkwaliteit.

Haringen in een ton
“Verkeer is leuk”, vindt Lintmeijer, “want het gaat 
enerzijds om hele lokale, menselijke dingen, en ander-
zijds om visie, strategie, de langere termijn. De ‘HOV 
Om de Zuid’ is daar een goed voorbeeld van. Hij moet 
er komen om duidelijke praktische redenen. De bussen 
tussen Utrecht Centraal en De Uithof zitten stampvol. 

Zo’n 23.000 reizigers per dag – haringen in een ton. 
Dat moet dus anders. Tegelijkertijd is de ‘HOV Om de 
Zuid’ ook een prachtkans om te starten met een regi-
onaal tramnetwerk. Het BRU – het regionale samen-
werkingsverband van gemeenten, waarin ik meepraat 
in de stuurgroep ‘HOV Om de Zuid’ – en het college 
van B&W van Utrecht zijn daar serieuze plannen voor 
aan het maken. De regio wordt steeds drukker en het 
openbaar vervoer moet meegroeien. Trams zijn dan 
ideaal: ze kunnen meer mensen vervoeren en vaker 
rijden dan bussen.”

Trams hebben voordelen
Dat gemeente en ProRail op het eerste stuk van het 
‘HOV Om de Zuid’ -tracé gezamenlijk optrekken vindt 
de wethouder een goede zaak. “Dat deel loopt paral-
lel aan het spoor, dat in het kader van Randstadspoor 
wordt verdubbeld. Het scheelt overlast en tijd dat 
ProRail hier ook de onderbouw van de ‘HOV Om de 
Zuid’ verzorgt.”
Het besluit of de ‘HOV Om de Zuid’ een tram- of bus-
verbinding wordt, valt begin 2011 en is vooral nog een 
kwestie van financiering. Lintmeijer duimt voor een 
tram: “Bussen zijn een optie, maar hebben als nadeel 
uitlaatgassen en lawaai. Trams kunnen de drukte beter 

aan, maar hebben méér voordelen. We kunnen een 
tramlijn goed laten aansluiten op bijvoorbeeld treinen 
en prachtig laten opgaan in de omgeving, in de manier 
waarop hij wordt ontworpen. Maar er zijn ook lastige 
plekken om in te passen, zoals de Pelikaanstraat. Dat 
leeft ook bij buurtbewoners: hoe gaat de ‘HOV Om 
de Zuid’ eruit zien, hoe past hij in de buurt (een 
woonwijk stelt hele andere eisen dan bijvoorbeeld een 
begraafplaats) en zijn de haltes goed te bereiken? 
Omgaan dus met praktische vragen, op lokaal niveau, 
terwijl je ook rekening houdt met het regionale en 
zelfs landelijke belang van goede aansluitingen.”

Frits Lintmeijer is ook wijkwethouder in Noordwest 
en Zuid. Hij houdt elke maandagavond spreekuur, 
vanaf 18.30 uur, afwisselend in Wijkservicecentrum 
Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283 of Wijk-
bureau Zuid, ’t Goylaan 125. U kunt tijdens het 
spreekuur vragen en opmerkingen bij hem kwijt 
over de ‘HOV Om de Zuid’ en Randstadspoor. 
Een afspraak maken is niet nodig, maar bel 
tevoren even voor de juiste data, 030 286 00 00.



Randstadspoor en HOV: betrokken organisaties
Gemeente Utrecht
Verantwoordelijk voor de aanleg van het HOV-netwerk.

ProRail
In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
is ProRail verantwoordelijk voor onderhoud, exploitatie en 
eventuele uitbreiding van het Nederlandse spoorwegnet, 
de verdeling van de ruimte op het spoor onder reizigers- 
en goederenvervoerders, de verkeersleiding en de bouw 
en het onderhoud van stations.

Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Samenwerkingsverband van de gemeenten Bunnik, 
De Bilt, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, 
Utrecht, Vianen en Zeist. Verantwoordelijk voor het open-
baar vervoer in de regio Utrecht.

Meer informatie
Voor meer informatie over Randstadspoor kunt u van 
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van 
ProRail. 
•	 Telefoon	0900-ProRail	(0900	776	72	45;	€ 0,20 per minuut). 
•	 Internet:	www.prorail.nl/randstadspoor.	
ProRail geeft ook een digitale nieuwsbrief uit over 
de werkzaamheden aan de spoorverdubbeling. 
Als u deze wilt ontvangen, stuur dan een mail aan 
randstadspoor@prorail.nl. 

Voor meer informatie over de ‘HOV Om de Zuid’ en 
Randstadspoor kunt u terecht in het informatiecentrum 
van de gemeente Utrecht, Neudeflat, Vinkenburgstraat 
26 (ingang Neude). 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) en zaterdag 
van 10.00 tot 13.00 uur. 
•	 Telefoon:	030	286	00	00.	
•	 Internet:	www.utrecht.nl/hovomdezuid.	
U kunt zich via de website ook abonneren op de digitale 
nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt en u informeert 
over de nieuwste HOV-ontwikkelingen.

De ‘HOV Om de Zuid’ en 
spoorverdubbeling in beeld
Bent u benieuwd naar hoe de ‘HOV Om de Zuid’, de spoor-
verdubbeling ten zuiden van Utrecht Centraal en station 
Utrecht Vaartsche Rijn eruit gaan zien? Er zijn nu mooie 
filmpjes die een beeld geven van de spoorbaan, de tram-
baan en de nieuwe stations. U bent van harte welkom om 
ze te bekijken in Informatiecentrum Neudeflat, of ga naar 
de website van ‘HOV Om de Zuid’ of Randstadspoor.
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