
1Ring Utrecht: feiten, fabels, keuzes

Ring Utrecht:  
feiten vragen om een 

 ander perspectief  
en nieuwe keuzes 

In dit document beschrijft de Kerngroep 
Ring Utrecht een aantal feiten over de Ring 
Utrecht.  
Die feiten onderbouwen we met analyse en 
onderzoek. Dat is nodig, want er zijn diverse 
fabels en scheefgetrokken verhalen in 
omloop.  
De feiten leiden tot 1 belangrijke conclusie: 
Neem nu geen besluit tot verbreding. 
Onderzoek alternatieven, die duurzamer en 
effectiever zijn dan deze keuze en die beter 
uitwerken voor stad en regio Utrecht.

KRU | Kerngroep Ring Utrecht 
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Inleiding
Al vele jaren verzetten bewoners, milieuorganisaties en gemeenten 
zich tegen de plannen om de Ring Utrecht te verbreden (A27/ A12 
+knooppunten).  
 
Bewoners- en milieuorganisaties hebben zich verenigd in de Kerngroep 
Ring Utrecht. In de loop van 8 jaar zijn vele onderzoeken gedaan, maar 
wel met de vooringenomen wens dat de Ring zo mogelijk maximaal  
verbreed moest worden.  
 
Verder komen wij tot de volgende conclusies:
• Onderzoek laat zien dat het autoverkeer geen voordeel heeft bij 

verbreding 
• Het leidt slechts tot verdergaande aantasting van het Utrechtse 

woon- en leefklimaat 
• Het landgoed Amelisweerd wordt opnieuw aangetast.  Juist dat deel 

dat door een uitspraak  van de Raad van State in 1980 is gered van 
vernietiging.

• De uitvoering  van de verbreding zorgt gedurende 8 jaar voor veel 
bouw- en vooral verkeersoverlast aan de gehele oostkant van Utrecht. 
Ook de gezondheid wordt belast.

• De technische en financiële risico’s zijn groot. 
• De voorgestelde ecologische compensatie is onvoldoende.

Een  nieuwe regering heeft weer alle politieke en juridische vrijheid om 
het Tracébesluit terug te draaien, en daarmee wordt heroverweging 
mogelijk. Daarom bieden wij u dit document aan. Op alle onderwerpen 
is toelichting beschikbaar, indien nodig.
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Fabel 1:  
‘Met dit project worden bereikbaarheid  
en doorstroming verbeterd.’ 

Feit 1: Dit project heeft geen enkel voordeel  voor het 
autoverkeer. Bereikbaarheid en doorstroming zullen juist 
verslechteren. De gebruikte verkeersmodellen (NRM en LMS) 
zijn niet (meer) geschikt om bereikbaarheid mee te beoordelen, 
omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het 
onderliggende wegennet (OWN). De deur-tot-deur reistijd zal 
juist toenemen in plaats van afnemen.  
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Het kennisplatform CROW berekent en 
voorspelt1): in de stedelijke regio’s wordt meer 
dan de helft van het reistijdverlies in 2021 
binnen de stad geleden. Uitbreiding van het 
hoofdwegennet pakt slechts ruim een kwart van 
het probleem aan, nl het doorgaande verkeer op 
de snelweg. Maar verreweg het grootste deel, bijna 
driekwart, wordt niet aangepakt.  
Integendeel: als je het hoofdwegennet verbreedt, 
trekt dit meer verkeer aan en neemt het 
reistijdverlies in stad en regio nog verder toe. 
De deur-tot-deur reistijd neemt dus toe. In 2050 
zou een forens volgens de ouderwetse prognoses 
uren onderweg zijn (kwartiertje op de snelweg, de 

rest om de snelweg op en af te komen). Het CROW 
geeft aan dat deze veronderstelling niet realistisch 
is: de verwachting is dat de congestie al in 2021 zo 
groot zal zijn dat automobilisten zich anders zullen 
gaan gedragen. De Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur2) pleitte in januari 2017 dan ook in 
zijn advies ‘Dichterbij en Sneller’ voor ‘beleid dat 
zich integraal richt op het doel van bereikbaarheid’, 
waarbij uitdrukkelijk de snelweg in samenhang 
met het onderliggende wegennet en andere 
vervoerswijzen wordt beschouwd. 
Figuur 1 (vlg. pag.) laat de gevolgen van dit project na 
uitvoering zien in 2030. Veel files blijven, nieuwe files 
ontstaan.

1) https://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/de-wegen-slibben-dicht,-hoe-komt-
crow-aan-die-info 

2) http://www.rli.nl/publicaties/2017/advies/dichterbij-en-sneller 

https://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/de-wegen-slibben-dicht,-hoe-komt-crow-aan-die-info
https://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/de-wegen-slibben-dicht,-hoe-komt-crow-aan-die-info
http://www.rli.nl/publicaties/2017/advies/dichterbij-en-sneller
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Legenda  
A27, A12, A28, A2 Hoofdwegennet (HWN)
NRU   Noordelijke Randweg Utrecht (deel van OWN)
● donkergroen:   Hier lost het project files op 
● rood:    Hier creëert het project nieuwe files
● geel:    De files die er nu zijn, blijven bestaan 
● lichtblauw:   Geen files = er verandert niets door het project 

Figuur 1: De gevolgen van het project op de files in en rond Utrecht in 2030, na 
uitvoering. De figuur is gebaseerd op berekeningen van Rijkswaterstaat3). Voor 
uitleg zie hieronder. 

Toelichting figuur 1 over verkeer in 2030:
1.Op het hoofdwegennet (HWN) veroorzaakt het project vele nieuwe files: rood op A2, A27, A12 en vóór 

de bak bij Amelisweerd (sic). 
2.Veel files blijven bestaan zoals ze nu zijn (de gele stukken). 
3.In de bak bij Amelisweerd doet het project niets: het is vooral geel (daar blijven de files) en grijsblauw 

(daar waren al geen files). 
4.Voor het OWN heeft Rijkswaterstaat helaas geen scherpere beelden beschikbaar gesteld, maar op de 

NRU en de Waterlinieweg4) zijn rode wegvakken al goed zichtbaar. Op het gehele OWN zullen de files 
toenemen. 

3) Bron: het Tracébesluit, pagina 102 van het deelrapport Verkeer in de avondspits. http://www.platformparticipatie.nl/Images/
M8-13%2013%20RWS-%232993706-v2-Deelrapport_Verkeer_-_publicatiever¬sie_OTB_tcm318-375121.PDF pagina 102. 

4) Links van blauwe rechthoek ‘Dak Amelisweerd’ loopt het rode wegvak van de Waterlinieweg.
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http://www.platformparticipatie.nl/Images/M8-13%2013%20RWS-%232993706-v2-Deelrapport_Verkeer_-_publicatiever¬sie_OTB_tcm318-375121.PDF
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Utrecht de draaischijf van Nederland? Uit de File Top 
50’s van 2015 en 2016 blijkt iets anders. Belangrijk 
is niet de huidige plek in de File Top 50, maar hoe 
snel de file groeit5). Als je daar geen rekening mee 
houdt, heb je over 10 jaar het verkeerde  fileknelpunt 
aangepakt. De file bij Rijnsweerd groeide vorig jaar met 
4%, de landelijke filezwaarte op hoofdwegen groeide 
daarentegen  met 10%. Er zijn 20 (!) knelpunten die 
zo snel groeien, dat ze in 2028 zwaarder zullen zijn 
dan de file bij A28 Rijnsweerd, die in 2016 op plaats 6 
stond. 

‘Gericht investeren voor minder    
  economische schade door files’  

TLN en EVO hebben een analyse6) gemaakt van de 
grootste knelpunten voor het vrachtverkeer. In Tabel 2 
van deze analyse staat de Top-50 van wegvakken met 
grootste economische schade voor het vrachtverkeer 
in 2015. Pas op regel 34 staat de A27 (Utrecht, met 
‘slechts’ 1,6 miljoen economische schade per jaar). 

Fabel 2:  
‘De draaischijf van Nederland is in gevaar,  
de file-schade is groot!’

Feit 2: De Ring Utrecht heeft vooral een functie voor stad en 
regio, d.w.z. bijna driekwart van het verkeer. Hij is dus NIET 
de draaischijf van NL. Files groeien nauwelijks en kosten 
het bedrijfsleven relatief weinig. Bovendien worden files en 
fileschade niet opgelost door dit project (zie feit 1). 

De minister wil de nieuwe WLO-scenario’s (2015) niet 
volledig doorrekenen, maar heeft Rijkswaterstaat wel 
een gevoeligheidsanalyse laten uitvoeren. Het blijkt 
dat er op slechts één traject overschrijding van de 
filenorm overblijft: op de A27 tussen Utrecht Noord 
en Lunetten. Dit traject is 8 km lang, en over die 8 
km is de overschrijding slechts 29 seconden. Dit is 
de ‘noodzaak’ om 1.2 miljard uit te geven volgens 
de minister. De berekeningen zijn op basis van de 
gegevens van Rijkswaterstaat (TB, Nota van Antwoord 
I, pagina 56 e.v.)7) en de officiële ‘Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte’ (SVIR). Dit neemt de druk 
weg om het project in 2018 op te starten. Vanwege 
de geschatte doorlooptijd van het project van 8 jaar 
is uitstel van het project in ieder geval tot 2022 
verstandig. 

De voorspellingen van RWS met het nieuwe WLO 
scenario Hoog voor na 2030 zijn ongeloofwaardig, 
omdat ze tot absurde resultaten leiden:
• Congestie zou vanaf 2030 toenemen met 2,6% per 

jaar. In 2117 zou er dan twaalf maal zoveel congestie 
zijn als nu? Voorspellingen voor over een eeuw zijn 
sowieso absurd, omdat er teveel onvoorspelbare 
factoren zijn.

• Autogebruik zou na 2030 stijgen met 1% (personen) 
en 0,5% (vracht) per jaar. Dat is dus beduidend 
meer dan het afgelopen decennium gerealiseerd is 
(0,6% resp. -0,4%). Tussen 2005 en 2015 groeide de 
economie met 24%, maar het autoverkeer slechts 
met 6%. Het vrachtverkeer nam zelfs af.

Onderzoek RWS met WLO-groeiscenario Hoog:  
in 2030 is de reistijdoverschrijding van de norm 29 seconden...

5) http://www.vid.nl/top50.html
6) http://www.evo.nl/site/alarmerende-stijging-fileschade/$FILE/Achtergronddocument_Economische_

Wegwijzer_2016.pdf
7) http://www.platformparticipatie.nl/Images/RWS-%233156849-v4-Nota_van_Antwoord_(NvA)_-_Deel_I_algemeen_

en_bijlage_tcm318-380962.pdf 
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Fabel 3:  
‘Geluid, luchtkwaliteit en natuur gaan erop vooruit.’

Feit 3: Grootschalige bomenkap, overschrijding geluidsnorm en 
toename luchtvervuiling.

Geluidsnormen worden al jaren overschreden: 
maatregelen werden uitgesteld omdat het 
Tracébesluit dit zou regelen. Door de lange looptijd 
van het project zullen de achterstallige maatregelen 
dus nóg later uitgevoerd worden. En aangezien een 
auto ín de file minder lawaai maakt dan een rijdende 
auto wordt het daarna slechter.

Luchtkwaliteit: de lucht wordt vuiler omdat het 
project extra autoverkeer aantrekt. De totale uitstoot 

in de bak voor Amelisweerd neemt toe (NOx met 
7,5%, PM10 met 5,8% en PM2,5 met 8,9%). 

De natuur gaat erop vooruit? Het ‘Dak op de 
Bak’ is geen natuur (er kan 1 meter aarde op); en 
volwaardige wettelijke compensatie is nog lang niet 
gevonden. Dit is een belangrijk onderdeel van het 
beroepschrift.

Fabel 4:  
‘Help, de veiligheid is in het geding.’

Feit 4: Door de verbreding neemt het aantal ongevallen juist toe.
Door dit project komen er juist meer verkeers-
slachtoffers, wordt gezegd in de MKBA uit 20148). 
‘Door de toename van het verkeer neemt daar ook het 
aantal ongevallen toe. Dit effect is uiteindelijk groter 
dan de berekende effecten op de Ring. Dus hoewel 

de kans op ongevallen binnen het projectgebied door 
het project afneemt, leidt de toename in de totale 
hoeveelheid verkeer tot een negatief effect in de 
MKBA met een contante waarde van € 37 mln (RC*) 
tot € 135 mln (GE*)’  

Fabel 5:  
‘Een nieuw kabinet kan het niet meer ongedaan maken.’

Feit 5: Ja, dat kan wél, zo luidt het commentaar van juristen.
Navraag bij twee verschillende juristen: “Een nieuw 
kabinet kan altijd een Tracébesluit intrekken vanwege 
veranderde omstandigheden of voortschrijdend 
inzicht. Als er grote contracten zijn getekend kan 
dit wel tot flinke schadevergoedingen leiden.” 
Het Tracébesluit is pas op 14 december getekend 
en Rijkswaterstaat heeft ons verteld dat er nog 
geen onomkeerbare stappen zijn gezet. Volgens 

Rijkswaterstaat vindt de aanbesteding pas plaats na 
een –voor hen gunstige- uitslag van het beroep bij de 
Raad van State. Overigens kan de Tweede Kamer ten 
allen tijde besluiten geen geld voor het project vrij 
te maken en geeft de Tracéwet aan dat een project 
vervalt als er 10 jaar na een besluit nog niet met de 
feitelijke aanleg is begonnen.

8) http://decisio.nl/wp-content/uploads/2014/11/MKBA-Ring-Utrecht.pdf
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Fabel 6:  
‘Voorbereidingsinvesteringen kun je niet zomaar weggooien. Je moet een 
keer een besluit nemen, je kunt er niet op blijven terugkomen want dan 
gebeurt er nooit meer iets.’

Feit 6: Een nieuw kabinet kan juist  
door hergebruik van alle data winst boeken.

• Er wordt hier een denkfout gemaakt. Als een 
eenmaal genomen besluit aantoonbaar onjuist is, 
moet je er juist wel op terugkomen. Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald. 

• Voorbereidingen zijn niet weg. Juist nu kunnen alle 
alternatieven en maatregelen die Rijkswaterstaat 
niet mocht uitwerken, aandacht krijgen, gekoppeld 
met o.a. de CROW inzichten (zie feit 1). 

Een andere manier van werken, die veel sneller 
en beter resultaat kan opleveren: agile werken.
Daarbij is de vraag: waarom bleef men vasthouden 
aan dit mastodontproject? Waarom zo’n groot en 
langdurig proces gedurende ruim 8 jaar? Met een 
‘agile’-aanpak9), die veranderingen omarmt en in 
opeenvolgende korte  perioden werkt,  had je in jaar 1 
al tijdelijke maatregelen kunnen nemen. 

Op basis van goed gekozen, kleine ingrepen vergroot 
je je inzicht en houd  je de situatie zowel technisch 
als politiek overzichtelijk. Het betekent dat je kleine 
stukjes functionaliteit levert, tot de opdrachtgever 
tevreden is. Tussendoor wordt telkens na korte tijd 
door opdrachtgever en ontwikkelteam geëvalueerd en 
bijgestuurd. Zo kun je van elke relatief kleine ingreep 
leren, waardoor de vervolgingrepen beter worden. 
Je kunt inspelen op veranderingen, omdat je telkens 
weer uitprobeert wat je gemaakt hebt, dus je krijgt 
experimentele data.
En als je proef wel goed genoeg is, heb je misschien 
iets heel anders gemaakt dan je van te voren had 
kunnen bedenken én ben je misschien al eerder 
gestopt dan in de ouderwetse methode, omdat het 
doel al bereikt was.  

Fabel 7:   
‘Technisch is het goed te doen en financieel is het rendabel.’

Feit 7: Technisch én financieel gesproken valt dit project  
in de categorie Fyra, A4, Noord-Zuidlijn en Betuwelijn.

De folieconstructie om het grondwater tegen te houden, 
was een hele goede oplossing, op voorwaarde dat je er 
niet aankomt. 
• Op geen enkele manier maakt het Rijk helder hoe 

groot de kans is dat het folie scheurt en wat dat 
betekent. Het risico hierop wordt niet gekwantificeerd 
en de financiële gevolgen evenmin. Het is niet 
meegenomen in de MKBA berekeningen, het is 
slechts als stelpost op ‘nul’ gezet (‘pro memorie’). 
De gepubliceerde rapporten spreken van een 
onbekende situatie die niet te toetsen is en hoge 
risico’s kent, zowel voor de uitvoerbaarheid van het 
project als de waterhuishouding in Amelisweerd.

• Het Rijk geeft aan, dat de oplossing uit de markt 
moet komen. Dit zet onafhankelijke toetsing 
en controle zwaar onder druk (vgl. Fyra en A4) 
Ook kan de Tweede Kamer haar controlerende 
functie in dit proces niet waarmaken. Wij 
vinden serieus onafhankelijk onderzoek, 
evenals openbare discussie en besluitvorming 
over methoden en effecten, zeer noodzakelijk.

Financieel gesproken: 
• De werkelijke kosten van dit project zijn niet bekend. 

Geen woord hierover in het Tracébesluit. 

• Bekend is alleen het taakstellend budget, een oude 
schatting van tegen de 1,2 miljard. Op dat bedrag 
wordt slechts 46,5 miljoen gereserveerd voor 
projectrisico’s, zonder dat daar - voor zover wij  
weten - een degelijke risico-kansberekening aan  
ten grondslag ligt. 

• Volgens de MKBA, gemaakt over het taakstellend 
budget en zonder meenemen van de technische 
risico’s, levert het project vrijwel geen winst op 
door betere bereikbaarheid. Het nieuwe MKBA-
onderzoek dat wij hebben laten doen, is daarover al 
even negatief. Let wel: hierbij zijn de hoge technische 
risico’s dus volledig buiten beschouwing gelaten. 

• De MKBA schrijft voor dat landelijke congestie-
ontwikkelingen in alle projecten doorberekend 
moeten worden. Dus als een investering in het 
wegennet in Zeeland wordt geschrapt, verhoogt 
dat de landelijke congestie. Daardoor genereert het 
project Ring Utrecht meer opbrengst – in de huidige 
MKBA-systematiek althans. Niet in werkelijkheid. Dit 
buigt de MKBA voor het Tracébesluit Ring Utrecht  
in een positieve richting terwijl het ‘impactgebied’ 
slechts regio Utrecht is. Utrecht heeft dus wel de 
lasten, maar niet de lusten!

9) https://www.gladwell.nl/wat-is-agile-werken/?gclid=CPL44eSH8tICFWMz0wodrj8JEg
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Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van  
het rapport ‘Verkeersprognoses Ring Utrecht’ 
 
KRU | Kerngroep Ring Utrecht 

Samenvatting & advies 
Het project Ring Utrecht verslechtert de bereikbaar-
heid van de regio Utrecht voor én na 2026. 
Berekeningen tonen aan dat verkeer het meest gebaat 
is bij ‘niets doen’ op de Ring Utrecht: 
• Op het hoofdwegennet veroorzaakt het project 

diverse nieuwe files (zelfs vlak vóór de bak bij 
Amelisweerd!) en lost het veel andere files niet op. 

• Ook in de bak bij Amelisweerd doet het project 
niets: daar blijven files bestaan of waren ze er al 
niet. 

• Fileschade voor het bedrijfsleven wordt met dit 
project niet opgelost, integendeel.

• De verkeersdruk in de stad neemt door dit project 
toe.

• Het project is technisch en financieel uiterst 
risicovol.

De afgelopen acht jaar is er niet over slimme of 
tijdelijke oplossingen nagedacht. Er is alleen een 
mastodontproject gedefinieerd dat uiteindelijk geen 
oplossing biedt, maar wel eerst nog eens acht jaar 
bouw- en verkeersoverlast gaat geven. 

Het nieuwe kabinet heeft een luxe positie. Er is tijd 
om na te denken én er is geld. 
Daarom ons advies: 
1. Stop de uitvoering van het Tracébesluit. Voorkom 

uitgaven en beslissingen die het Rijk opzadelen 
met contracten die duur kunnen uitpakken. 

2. Benut alle gegevens die Rijkswaterstaat en andere 
partijen de afgelopen jaren hebben verzameld om 
op een andere manier naar de verkeerskundige 
situatie in de regio Utrecht te kijken. Benut 
waardevolle informatie, maar  wel in een  ander 
perspectief. 

3. Zorg voor een openbare, wetenschappelijk 
onderbouwde analyse van de kans dat je veilig 
kunt werken binnen de folieconstructie. Die 
kansberekeningen zijn er niet of ze zijn niet 
openbaar. Dat betekent grote risico’s voor 
haalbaarheid en kosten.

4. Werk aan een door de regio gedragen alternatief 
in de lijn van het rapport van de Raad voor 
Leefomgeving en Infrastructuur ‘Dichterbij en 
Sneller’10) en de onlangs door Provinciale Staten 
aangenomen motie over de bereikbaarheid van het 
Science Park Utrecht door een schaalsprong voor 
OV en fiets11).

Ring Utrecht: feiten vragen om een 
ander perspectief en nieuwe keuzes
Tekst: Kerngroep Ring Utrecht • Foto: Olivier Beens 
Grafische vormgeving: Cees van den Brink/BRNK 
 
Utrecht, 27 maart 2017 v.01/TK

10) http://www.rli.nl/publicaties/2017/advies/dichterbij-en-sneller
11) PS2017PS motie-05 aandacht voor schaalsprong OV en fiets Utrecht Science Park, ingediend door GroenLinks, 

D66, PvdA en ChristenUnie.pdf 

https://www.snelwegen-utrecht.nl/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-Verkeersprognoses-KRU-020317.pdf
http://www.rli.nl/publicaties/2017/advies/dichterbij-en-sneller

