Uithoflijn, een project van provincie Utrecht en gemeente Utrecht
Wat gebeurt er deze maand?
• De trams rijden testritten, o.a. om de techniek te testen.
• De nieuwe trambestuurders rijden opleidingsritten.
• Het geluidsscherm langs de trambaan bij de Oosterspoorbaan wordt verlengd.
• De trams kunnen voor onderhoud terecht in de nieuwe remise.

Uiterlijk 16 december 2019 reizigers aan
boord tram 22
Na het versturen van onze laatste nieuwsbrief is bekend geworden
dat tram 22 eind juli niet in gebruik kon worden genomen, omdat er
niet aan alle startvoorwaarden voldaan was. Dit betekent dat de
planning blijft dat tram 22 uiterlijk in december 2019 gaat rijden met
reizigers. Lees meer in dit bericht.

Wat is er in de zomer gebeurd?
Afgelopen weken zijn we verder gegaan met testritten rijden. We
richten ons daarbij vooral op het oplossen van technische
storingen, zodat we straks een stabiele dienstregeling kunnen
bieden. De aansturing van de beveiligingssystemen heeft
bijvoorbeeld een update gekregen. We testen nu of deze update
voor verbetering zorgt. Verder hebben we een aantal
restwerkzaamheden uitgevoerd. Ook zijn alle haltes voorzien van
gele naambordjes.

Blik achter de schermen van de nieuwe
tramremise
In augustus is de nieuwe tramremise in Nieuwegein in gebruik
genomen. In deze gloednieuwe werkplaats kunnen meer trams
onderhouden worden dan in de oude remise. Handig voor de komst
van tram 22! De werkplaats is ook ingericht op het onderhoud van
de nieuwe lagevloertrams, die anders in elkaar zitten dan de oude
trams. Verder zijn er allerlei nieuwe technische snufjes, zoals een
plek waar ‘vierkante’ wielen weer rond geslepen kunnen worden
zonder ze van de tram te hoeven halen. In november is de remise
echt helemaal klaar en wordt ze feestelijk geopend. Meer weten?
Bekijk en beluister dan de radioreportage van RTV Utrecht, met
mooie foto’s van de nieuwe remise erbij.

@Uithoflijn
… voor het laatste nieuws!

Heb je vragen? Bel of mail ons via 030 - 286 43 82 of info@uithoflijn.nl.
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven klik dan hier.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik hier om je uit te schrijven.

