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Vanaf half januari: (nachtelijke) testritten Uithoflijn
In de tweede week van januari komen er twee trams per vrachtwagen naar Utrecht Science Park De
Uithof. Vanaf dat moment worden er gemiddeld vier nachten per week testritten gereden van P+R De
Uithof tot en met de Adama van Scheltemabaan (zie kaartje op de achterkant). Deze testritten duren
naar verwachting tot half februari. Per nacht rijdt er één tram.
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Planning
De testritten duren naar verwachting tot half
februari. De planning van de testnachten is niet
100% zeker, omdat ze ook afhangt van het weer
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