Met de ov-fiets of later beginnen
worden naar passende
maatregelen,'' zegt woordvoerder
Lidwien Prinssen. ,,Zoals het
inhalen van lessen, of extra
colleges.''

Bussen op het Vredenburg in Utrecht.
Vanochtend ligt het openbaar vervoer
plat door een staking.
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Het recht op collectieve actie weegt
volgens de rechter zwaarder dan
het treffen van commerciele
vervoerspartij Qbuzz door de
werkonderbreking van vakcentrale
FNV. Chauffeurs van bus en tram
kregen daarom gisteren groen licht
om vanmorgen te staken voor een
beter pensioen.

Reizigersorganisatie Rover
veroordeelt de staking, maar legt
zich neer bij 'de realiteit'. ,,We zijn
er niet blij mee, maar we kunnen er
ook weinig aan doen,'' zegt
woordvoerder Chris Vonk.
,,Mensen die veel in de spits rijden,
passen hun reisgewoonte wel aan.
Waarschijnlijk kiezen veel
werkenden ervoor na de staking
naar hun werk te gaan of gaan een
dagje thuis werken.''
Qbuzz verwacht dat al gauw na
halfnegen de eerste stadsbussen
weer rijden. ,,Maar voordat we de
hele dienstregeling weer op orde
hebben loopt het waarschijnlijk
tegen elf uur,'' zegt Van den
Munckhof.

Het UMC Utrecht op De Uithof
waarschuwde gisteren haar
patiënten al dat er geen bussen
van en naar het ziekenhuis rijden.
Uit voorzorg zet Qbuzz ook de
streekbussen stil. Volgens
Qbuzzdirecteur Van den Munckhof
is het niet verantwoord deze lijnen
wél te laten rijden omdat de kans
bestaat dat zo'n bus bestormd
wordt door reizigers.
Studenten van de Hogeschool
Utrecht en de Universiteit Utrecht
kunnen vanaf het station niet met
hun vertrouwde lijn 12 reizen naar
De Uithof. Ov-fietsen kunnen
uitkomst bieden. De universiteit
heeft haar studenten en
medewerkers geïnformeerd via
onder meer intranet en Facebook.
Volgens woordvoerder Wietske de
Lange zijn er geen algemene
afspraken gemaakt over wegblijven
bij colleges. De Hogeschool Utrecht
gaat ervan uit dat studenten zelf
naar alternatieven zoeken om toch
bij de lessen te komen. ,,Maar voor
situaties waarbij het onmogelijk is,
zal uiteraard individueel gekeken
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