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De Uithoftram kent hoogstens een incidentele gebruiker van het IBB-complex, maar het
opheffen van lijn 12 hakt er behoorlijk in. © Marnix Schmidt

Studenten IBB-complex Utrecht
mijden massaal Uithoflijn; dit is
waarom
Bewoners van het Utrechtse studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan
(IBB) mijden massaal de trams op de Uithoflijn. De Uithoflijn, ofwel tram 22,
vervangt sinds december vorig jaar buslijn 12. Maar die verandering valt bij
studenten niet in de smaak. ,,De dichtstbijzijnde tramhalte is ver. In de tijd dat
je erheen loopt, had je al naar het Utrecht Science Park kunnen fietsen.”
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Eind vorig jaar verdween de ‘sardientjesbus’ op lijn 12 uit het straatbeeld. Vijftig jaar
lang vervoerde deze bus passagiers tussen Utrecht Centraal en het Utrecht Science

Park, maar met de komst van tram 22 is bus 12 overbodig. De tram zou zorgen voor
een snellere verbinding en meer plekken voor reizigers.

Geen verbetering
Student sociale geografie en planologie Evert van Harten (22) wilde weten wat de
komst van de Uithoflijn en het opheffen van buslijn 12 betekent voor de studenten
van het IBB-complex, waar hij ook zelf woont. Uit zijn onderzoek onder 108 bewoners
van het complex blijkt dat de komst van de tramlijn voor hen geen verbetering is.
,,Het opheffen van lijn 12 hakt er behoorlijk in”, vertelt Van Harten.

De tramhalte ligt voor de bewoners onwijs
onhandig, bij station Vaartsche Rijn, precies de
verkeerde kant op om richting het Utrecht
Science Park te gaan
Evert van Harten (22)

,,De tram wordt bijna niet gebruikt. Studenten van de IBB kiezen ervoor te fietsen
naar hun colleges, ongeacht de weersomstandigheden. De tramhalte ligt voor de
bewoners onwijs onhandig, bij station Vaartsche Rijn, precies de verkeerde kant op
om richting het Utrecht Science Park te gaan. De andere halte ligt bij Zwembad
Kromme Rijn, maar dan ben je al zo dicht bij school, dat je net zo goed door kunt
fietsen. In de tijd dat je naar een van de haltes loopt, kun je met de fiets al op school
zijn.”

Overvolle bussen
Pal voor het IBB-complex stoppen nog steeds bussen. Maar ook dat is volgens Van
Harten geen populaire keuze. ,,Buslijn 12 is vervangen door buslijn 6, maar die rijdt
maar tot Stadion Galgenwaard. Dan is er nog bus 29, maar die rijdt veel minder vaak
en is vaak overvol. Het fietsgebruik is toegenomen en het busgebruik flink
afgenomen. De tram wordt bijna niet gebruikt”, aldus Van Harten. ,,Ik heb zelf één
keer de tram genomen, maar dat was puur uit nieuwsgierigheid.”
Ook de medebewoners van Van Harten mijden de Uithoftram. ,,Ik fiets altijd naar
school, omdat de bussen vol zijn en niet vaak genoeg rijden”, vertelt IBB-bewoonster
Eline (25). ,,De tram gebruik ik alleen als ik vanuit Utrecht Science Park rechtstreeks
naar Utrecht Centraal moet. Daar is die lijn ideaal voor. Maar reizen met de tram naar
school is voor mij geen optie. Dat is echt heel onhandig, want dan kom ik bij halte
Kromme Rijn en kan ik net zo goed doorfietsen naar school.”

Rotweer

Als het rotweer is, zou ik graag met de bus naar
school gaan. Nu heb ik dat opgelost door in bed
te blijven liggen
Okki (21)

Okki (21) heeft flink moeten wennen aan het feit dat ‘zijn’ bus 12 niet meer rijdt. ,,Dan
kwam ik aan bij de bushalte en dacht ik: wat nu? Ik zie vanaf hier ook nooit iemand
naar de bushalte lopen. Maar als het rotweer is, zou ik graag met de bus naar school
gaan. Nu heb ik dat opgelost door in bed te blijven liggen”, vertelt hij lachend. Ook
voor een andere bewoner is het nemen van de bus geen optie. ,,De bus is
onbetrouwbaar, je moet vaak een bus eerder nemen om te garanderen dat je op tijd
bij je les aanwezig bent. Je moet dus veel vroeger weg van huis dan met de fiets.
Buslijn 12 had dit minder omdat hij vaak genoeg reed.”
Volgens student Arjan (23) is er maar één goede oplossing: fietsen. ,,Ik fiets altijd.
Dat is niet veranderd door de komst van de tram. Maar bus 12 was een fijne optie om
te hebben. De tram gebruik ik niet, want de haltes liggen onhandig. Ik fiets er zo
voorbij naar school.”

