MERWEDELIJN
De Merwedelijn is de verbinding tussen Utrecht
Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein. Deze
loopt via het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone en Westraven. Deze verbinding bestaat nu
uit enkele buslijnen die, vanaf Utrecht Centraal en
over een eigen busbaan, via de Van Zijstweg en de
Europalaan rijden. Vanaf Westraven gebruikt de
Merwedelijn het traject van de huidige SUNIJ-lijn.

Utrecht CS

FIETSTUNNEL CROESELAAN
De grote stroom fietsers over de
Croeselaan en de grote stroom
bussen (in sommige varianten
trams) over de Van Zijstweg
hinderen elkaar. We maken een
onderdoorgang zodat fietsers
veilig kunnen oversteken.

FIETSBRUG EUROPAPLEIN
Fietsonderdoorgang
vervangen we door
fietsbrug (Europaplein)
om ondergronds ruimte
te maken voor een
ondergrondse tram of
busbaan.
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Met de verwachte reizigersaantallen moeten bussen en trams op de Merwedelijn vaak rijden.
Bij bovengrondse varianten is het gevolg dat het verkeer op kruispunten, zoals de Europalaan
en de Van Zijstweg, vast komt te staan. Overstekende fietsers moeten vaker wachten. Ter
illustratie, de Van Zijstweg wordt daarmee nog drukker dan het Vredenburg nu is. Daarnaast
beïnvloeden de vele bussen of trams de leefbaarheid op straat. Reizigers die met de bus
vanuit de regio richting Utrecht Centraal reizen stappen over op de Merwedelijn. In een
ondergrondse variant kan de tram harder rijden omdat er geen hinder is van overig verkeer.
In de MIRT-verkenning is uitgegaan van minder haltes, omdat vaak stoppen leidt tot een
toename van de reistijd.

KOSTEN

Ondergrondse verbindingen zijn duur. De aanleg van (gedeeltelijk) bovengrondse verbindingen
is goedkoper, maar brengt ook enkele dure tunnels met zich mee. De verdiepte busbaan (nr. 25)
over de Europalaan Noord is niet veel duurder, dan een ligging op straatniveau.

VOORLOPIGE CONCLUSIE

Kansrijk? Ja.
De mate waarin de Merwedelijn haar doelen bereikt, is wel afhankelijk van de gekozen
variant. Een ondergrondse sneltram draagt meer bij aan de doelen van deze MIRTverkenning en het oplossen van knelpunten, dan een (tragere) bovengrondse stadstram.
De stadstram op straatniveau (nr. 22 en 23) is door zijn beperkte snelheid niet kansrijk.
Vervolgonderzoek: Verkennen of en zo ja waar de lijn ondergronds kan rijden. Het is
belangrijk om een balans te zoeken tussen de kosten, het doelbereik en de impact op de
omgeving.
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TRAM/METRO TUNNEL
AMSTER-DAMS
RIJNKANAAL EN STAD
Vanaf Huis de Geer in
Nieuwegein boren we
een tunnel onder het
Amsterdam-Rijnkanaal
en de stad door. Deze is
nu geschetst onder het
Merwedekanaal en ook
onder de treinsporen, zodat
aan twee kanten van het
station een halte komt.

TRAM/ METRO GEGRAVEN
ONDER EUROPALAAN
We maken een tunnel
onder de gehele
Europalaan. Onder de
Croeselaan komt de
eindhalte te liggen.
Aan de zuidkant sluit de
lijn bij Westraven aan op
de huidige SUNIJ-lijn.

TRAM OP EUROPALAAN
De busbaan op de
Europalaan passen we
aan zodat er ook trams
overheen kunnen rijden.
Trams rijden over de
Overste den Oudenlaan
naar de Graadt van
Roggenweg. Vanaf daar
tot aan het centraal station
maken ze gebruik van de
bestaande trambaan.
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IJsselstein

GEVOLGEN
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Westraven

Nieuwegein
Zuid

1.	De aanleg van de Merwedelijn is noodzakelijk om 3.500 woningen die tot 2030 worden
gebouwd bereikbaar te maken en zorgt er na 2030 voor dat er nog 13.000 tot 55.900
woningen bij kunnen komen rond de A12-zone.
2.	(Nieuwe) inwoners uit Nieuwegein/IJsselstein kunnen sneller naar Utrecht Centraal reizen.
3.	De Merwedelijn vermindert knelpunten in de stationsomgeving, Van Zijstweg en
Europalaan en verbetert zo de bereikbaarheid en de leefbaarheid.

We onderzoeken de volgende mogelijkheden:
	Verbeterde busbanen.
	Nieuwe tram/metrolijnen met daarop
aangepaste bus- en tramlijnen en
dienstregelingen.
	Aanpassingen aan de bestaande sneltram.
	Bouw van een nieuw ov-knooppunt Westraven.
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Merwedekanaalzone

DOELBEREIK

ONDERZOEK
Er is al een nieuwe busbaan van Utrecht Centraal
tot het Europaplein gepland voor 2030. Toch
verwachten we op deze verbinding problemen:
	De huidige bussen worden te vol en er zijn meer
bussen nodig.
	Langere reistijd tussen Utrecht Centraal en
Nieuwegein City.
	De bussen komen vaker te laat door files/
knelpunten rondom A12 aansluiting Europalaan.
	De busbaan en het grote aantal bussen zorgen
ervoor dat het verkeer van de zijwegen steeds
moeilijker kan oversteken, dat er minder ruimte
voor groen en andere invulling is.
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Beurskwartier

VAN BUSBAAN
NAAR TRAMLIJN
EUROPALAAN
De busbaan op de
Europalaan maken we
geschikt om ook trams
overheen te laten rijden.
Deze tramlijn rijdt vanaf
het Europaplein over de
huidige SUNIJ-lijn verder
naar Nieuwegein en
IJsselstein.
TRAM EUROPAPLEIN
EN A12
De busbaan op de
Europalaan en Van
Zijstweg maken we
geschikt voor trams.
De trams gaan onder
Europaplein en A12 door
zodat verkeersstromen
beter doorstromen.
Vanaf Westraven gaat
de tram verder over de
SUNIJ-lijn.
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BUS DEELS
VERDIEPT
EUROPLAAN
De busbaan leggen
we verdiept in de
middenberm van de
Europalaan, zodat
mensen deze beter
kunnen oversteken en
zo makkelijker van de
Merwedekanaalzone
naar Park Transwijk
kunnen fietsen.

