
Het voornemen is om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU: Einthovendreef, Albert 
Schweitzerdreef en Karl Marxdreef) te veranderen. De NRU is een belangrijke schakel in de Ring 
Utrecht. Programmabureau VERDER voert een planstudie Ring Utrecht uit en presenteert de 
resultaten van de eerste fase MER (Milieu Effect rapportage). Er zijn verschillende mogelijkheden 
onderzocht.  VERDER en het Bewonersplatform Overvecht willen uw mening horen.  
De bestuurders gebruiken uw reacties bij het kiezen van een Voorkeursalternatief.  
Het Voorkeursalternatief bepaalt de toekomst van de NRU.

Meer informatie is te vinden op www.ikgaverder.nl en www.bewonersplatformovervecht.nl 

Uitnodiging
Informatie- en consultatieavond over de 
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs 
de wijk Overvecht

Dinsdag 21 september in zalencentrum van De Dreef (Schooneggendreef 27)

19.00 – 21.30 uur
Inloopprogramma

19.30, 20.15 en 21.00 uur
Plenaire sessies 
Bewonersplatform Overvecht



Bewonersavonden Ring Utrecht 

Tijdens vier bewonersavonden kunnen omwonenden en 

belanghebbenden reageren op het Milieu Effect Rapport 

(MER) 1e fase van de planstudie Ring Utrecht. 

Op 21 september wordt in Overvecht een bewonersavond 

georganiseerd.

Milieu Effect rapportage (MER) 1e fase

In het MER 1e fase is onderzoek gedaan naar verschillende 

oplossingen. In november 2009 hebben rijk en regio aangege-

ven dat ze, op basis van de voorlopige resultaten uit het MER 

1e fase, het meest zien in het Oost-alternatief. Dit alternatief 

houdt in een verbreding van de A12, een opwaardering van 

de NRU naar maximaal 100 km/u en een uitbreiding van de 

A27 aan de oostkant van de stad Utrecht. Uit het afgeronde 

MER 1e fase blijkt dat het Oost-alternatief de knelpunten op 

de Ring Utrecht het meest effectief aanpakt.

Namens het programma VERDER kiezen het Ministerie van 

VROM en V&W, Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht 

naar verwachting in het najaar van 2010 een voorkeurs-

alternatief. Hiermee wordt de eerste fase van de planstudie 

Ring Utrecht afgerond. In de vervolgfase wordt het 

voorkeursalternatief tot in detail uitgewerkt en vindt 

definitieve besluitvorming plaats.

Samenwerkingsprogramma VERDER

VERDER werkt aan de doorstroming en bereikbaarheid  

van de regio Midden-Nederland, nu en in de toekomst.  

De deelnemers van VERDER zijn: Provincie Utrecht, 

Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio 

Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht 

West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Amersfoort, 

Hilversum en Utrecht.

Programmabureau VERDER

Website: www.ikgaverder.nl

NRU: regionale weg of autosnelweg?

Kans of bedreiging?

De NRU gaat veranderen, dat is zeker. Dat heeft gevolgen voor 

Overvecht. Hoe die weg eruit gaat zien, dat staat nog open.  

In het MER rapport staat:

•	 	De	NRU	krijgt	in	alle	alternatieven	ongelijkvloerse	

kruisingen.

•	 	Het	is	nog	niet	vastgesteld	of	de	NRU	op	maaiveld-

niveau	blijft	liggen.

•	 	Het	is	nog	niet	vastgesteld	of	kruisingen	verdiept	of	

hoger	komen	te	liggen.	

•	 	In	de	tweede	fase	van	de	planstudie	komen	aan	de	orde:	

inpassingsmaatregelen,	geluidsschermen,	type	asfalt,	

enzovoort.	

Hoe vinden de bewoners van Overvecht dat de nieuwe NRU 

langs de wijk ingepast kan worden? Het Bewonersplatform 

Overvecht toont op deze avond in enkele plenaire sessies 

voorbeelden van mogelijke ontwerpen en wil uw ideeën, 

wensen en eisen horen. Het gaat niet alleen over de door-

stroming van het verkeer. Het gaat ook over een gezonde 

woonomgeving langs de weg en de bereikbaarheid van het 

Noorderpark en de Gageldijk. Het Bewonersplatform 

Overvecht verzamelt uw reacties voor een reactie naar 

VERDER en de gemeente Utrecht. Wij vinden het belangrijk 

dat in de volgende fase de bewoners van Overvecht worden 

betrokken bij het ontwerp.

Kom naar de bijeenkomst op 21 september, want:

1.  De keuze is nog niet gemaakt

2.  U kunt nu invloed uitoefenen

3.  Overvecht is kwetsbaar en zorgvuldige keuzes zijn nodig 

4.  In de volgende fase worden ontwerpen gemaakt en uw 

betrokkenheid is nu al nodig 

5.  Geef nu uw mening en denk straks mee in een op te  

richten bewonersparticipatiegroep.

Bewonersplatform Overvecht

Website: www.bewonersplatformovervecht.nl

De werkgroep verkeer van het Bewonersplatform Overvecht werkt samen 

met de Wijkraad Overvecht.


