Uithoflijn, een project van provincie Utrecht en gemeente Utrecht
Wat gebeurt er deze maand?
• We oefenen met het rijden volgens dienstregeling en er zijn opleidingsritten.
• De rails worden schoongemaakt.
• Het gras op de grasbaan wordt gemaaid.
• Er worden restwerkzaamheden uitgevoerd.
• Op 21 november worden technische metingen aan de perrons uitgevoerd.
• De werkzaamheden aan de nieuwe tramremise worden afgerond.

Proces tot ingebruikname
De geplande startdatum van tram 22, 16 december, komt steeds
dichterbij. We zijn dan ook druk aan het oefenen met het rijden van
de dienstregeling. We doen zoveel mogelijk ervaring op voordat de
tram met reizigers gaat rijden. De komende weken gaan we daarom
ook doordeweeks met dubbele trams rijden. Tot nu toe gebeurde dat
alleen in het weekend. Op 19 november besluiten Gedeputeerde
Staten met welke frequentie tram 22 gaat starten op 16 december.
Ook moet de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht nog een
indienststellingsvergunning afgeven. Als dat is gebeurd, mag de
tram echt met reizigers gaan rijden.

Weer een nieuwe tram binnen!
Afgelopen week is de vierde tram van 41 meter lang aangekomen
bij de remise in Nieuwegein. Deze trams zijn zó lang dat ze in twee
delen van Spanje naar Nederland worden vervoerd. In totaal komen
er 22 van deze trams hierheen. Ze gaan de oude trams vervangen
op de trambaan tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein. Deze
trambaan wordt in de zomer van volgend jaar vernieuwd. De nieuwe
trams worden uitgebreid getest. Dat gebeurt ’s nachts op de
trambaan tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein. In dit filmpje zie
je zo’n testnacht van de eerste 41-meter-lange tram!

Aparte ambulanceroute naast tram- en
busbaan
In oktober is een nieuwe ambulanceroute geopend naar de
Spoedeisende Hulp van het UMC Utrecht. De route ligt naast de
tram- en busbaan achter het Wilhelmina Kinderziekenhuis en is
bedoeld voor spoedeisende ritten vanaf de A28 richting het UMC
Utrecht. Ambulances richting het ziekenhuis hoeven nu geen
gebruik meer te maken van de tram- en busbaan.

@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.

