
Wie aan Amelis-
weerd komt,
komt aan
Utrecht. Een
eeuwenoud bos

direct naast de stad is een
geschenk voor elke stads-
bewoner. En juist in dit
coronajaar is het een troost
en een bijzonder genoegen
om te wandelen onder
oude bomen en langs de
Kromme Rijn. Dat gebeurt
dan ook massaal. Er zijn
geen files op de weg meer,
maar ’s zondags soms wel
wandelfiles in het bos.

Het Rijk wil al tien jaar
lang opnieuw een stuk van
Amelisweerd kappen om
de A27 te verbreden naar
liefst veertien rijstroken.
Een enorm complex en
riskant plan. In de jaren
’80 van de vorige eeuw is de
weg verdiept aangelegd.
Het grondwater wordt
tegengehouden door een
folielaag van 1 millimeter
dik. Als die scheurt loopt
de weg onder water. De
enige oplossing die Rijks-
waterstaat heeft kunnen
bedenken, is aan beide
kanten van de snelweg een
75 (!) meter diepe scherm-
wand de grond in te frezen.
Bewoners in aangrenzende
wijken en bezoekers van
het bos zitten dan min-
stens vijftien maanden lang
24 uur per dag, zeven da-
gen per week in de herrie.
De voorziene bouwkosten
zijn inmiddels opgelopen
tot liefst €1490 miljoen, en
dat wordt vast nog meer.

Nut en noodzaak
Veel verkeersdeskundi-

gen hebben grote twijfel s
over nut en noodzaak van
het megalomane plan.

Meer asfalt betekent in de
praktijk hooguit een ver-
plaatsing van de file. En dit
jaar zien wij wat veel des-
kundigen al jaren roepen:
als je het verkeer meer
spreidt over de dag - en dat
gebeurt nu dankzij het
thuiswerken - smelten de
files weg als sneeuw voor
de zon. En overheid en

bedrijfsleven zijn het er al
over eens dat thuiswerken
een blijvertje is.

Alternatief
Is er een alternatief? Ja,

dat is er. Tweederde van
het verkeer op de Ring
Utrecht is stedelijk of re-
gionaal. Het doorgaande
(vracht)verkeer is enorm
geholpen als meer stedelij-
ke en regionale weggebrui-
kers voor de (e-)fiets of een
sterk verbeterd openbaar
vervoernet kiezen. En dat
gebeurt al. De groei van het
fiets- en ov-gebruik in de
Utrechtse regio overtreft al
jaren de groei van de auto-
mobiliteit. Daarnaast is er
nog ruimte binnen de ‘bak’
in Amelisweerd voor een
verbreding naar tweemaal
zes rijstroken. Zeker een
miljard goedkoper, snel
uitvoerbaar en zonder kap
van monumentale bomen.

Het schijnt dat Transport
en Logistiek Nederland
(TLN) wel wat ziet in het
onzalige plan. Dat is

vreemd. De wellicht ge-
hoopte reistijdwinst na
2030 zal nooit al het file-
leed vóór 2030 goedmaken. 

Overlast
De overlast gedurende

acht tot tien jaar tijdens de
aanlegwerkzaamheden zal
gigantisch zijn. Grote delen
van de ring zullen lange

tijd gedeelte-
lijk of zelfs
compleet
(zoals tijdens
de aanleg van
een deel van
de scherm-
wand dwars
over de A27)
afgesloten

zijn. Tweehonderdduizend
voertuigen per etmaal
zullen dan hun weg moeten
zoeken over de gemeente-
lijke Waterlinieweg of de
provinciale wegen N227
(Maarn-Amersfoort) en
N226 (Maarsbergen-Amers-
foort). Er is niet veel fanta-
sie nodig om te bedenken
hoe lang de files daar zul-
len zijn en hoeveel onge-
lukken daar zullen plaats-
vinden. 

Vorig jaar werd de hoof-
dingenieur/directeur van
Rijkswaterstaat tijdens een
symposium in Utrecht
gevraagd wat de automobi-
listen al die jaren zouden
moeten doen. Hij hief zijn
handen omhoog en riep:
,,Mensen, ga alsjeblieft
fietsen!”

Een goede raad. Ook
zonder eerst 1490 miljoen
over de balk te gooien.
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