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Onderwerp: Buslijn 123 m. 11 december 2022 

Mevrouw, meneer, 

Met ingaande van 11 december 2022 gaat lijn 123 de hele dag (doordeweeks) elk uur 

rijden van Uithoorn via Woerden naar Oudewater. Dat betekent dat sinds lange tijd 

Waarder er qua busvervoer er ruim erop vooruit gaat. Mensen hebben naast buurtbus 

724 die 1x in de 3 uur rijd ook lijn 123 die elk uur gaat rijden. 

Alleen het eindpunt in Oudewater voor buslijn 123 heeft men niet handig aangepakt. 

Lijn 123 rijd in Oudewater heeft als eindhalte J.J. Vierbergenweg. Alleen het punt is dat 

lijn 107 (Utrecht-Gouda) daar niet op aantakt. 

Dat komt omdat lijn 107 recht toe rechtaan rijd over de Utrechtsestraatweg en 

Goudsestraatweg in Oudewater. 

En niet een aftakking maakt naar de J.J. Vierbergenweg in Oudewater om daar aan te 

sluiten op lijn 123. 

Aan de andere kant zou het beter zijn als lijn 123 door zou worden getrokken naar de 

Zwier Regelinkstraat en daar zou omkeren bij de rotonde en dan ook daar op de Zwier 

Regelinkstraat een (extra) halte zou hebben, zodat er een betere overstapmogelijkheid 

is tussen lijn 107 en 123. 

Overstappen tussen lijn 107 en 123 zou dan verbetert kunnen worden door dat reizigers 

tussen de halte Tramweg in Oudewater en Zwier Regelinkstraat op redelijke korte 

afstand kunnen overstappen op beide lijnen. 

Ik hoop dat ik u zo voldoende heb kunnen informeren, zodat het mogelijk wordt om het 

openbaar vervoer in Oudewater te kunnen verbeteren. 

Graag ben ik benieuwd naar uw reactie. 

Vriendelijke groet, 

M.J.E. van Rooij 

Op persoonlijke titel 
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