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Verbreding Ring Utrecht en behoud van Amelisweerd 

2008 - 2020 

 

Steunbetuigingen vanuit de maatschappij komen meestal voort uit verzet tegen de nodeloze vernietiging 

van een deel van Amelisweerd. Maar er is ook veel verzet tegen de toenemende druk op het leefmilieu in 

de wijken. Bovendien wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van deze verbreding. Daarnaast zijn er veel 

experts die wijzen op het gebrek aan noodzaak voor deze wegverbreding en twijfelen aan voldoende 

maatschappelijk rendement.  

In deze notitie vindt u een overzicht van het verzet van inwoners van Utrecht en omgeving wat zich uit in 

grote publieke manifestaties en publieke ondersteuning  via onder andere crowdfundingsacties. 

Daarnaast verzetten ook lagere overheden zich, waarvan moties en brieven de publieke uiting zijn.  

Ook mobiliteitsexperts spreken zich publiekelijk uit tegen de verbreding.  

Daarnaast zijn verschillende bijlagen toegevoegd:  

Bijlage 1: chronologisch overzicht van verschillende kleinere acties in Utrecht. 

Bijlage 2: recente moties en brieven lagere overheden 

Bijlage 3: kort overzicht van bronnen van het verzet in de zeventiger en tachtiger jaren.  

1. Bewoners en maatschappelijk organisaties spreken zich uit 

Petities/zienswijzen/protestkaarten 

Petitie – 8600 handtekeningen - 28 november 2016 1 

Zienswijzen ingediend – in totaal 1376 personen en organisaties waaronder Kerngroep Ring Utrecht, 

gemeente Utrecht en Provinciale Staten, 2016 2 

Protestkaarten 27 november 2018 - 500 protestkaarten geschreven door inwoners van Utrecht e.o. voor 

Tweede Kamerleden commissie I&W 3 

Demonstraties en manifestaties 

Menselijk lint tegen snelweg dwars door Amelisweerd, 17 januari 2009, 2500 deelnemers 4 

Actie bij Oud Amelisweerd, 7 april 2013 – ca. 1500 deelnemers 5 

Demonstratie Spoorwegdriehoek Lunetten 5 juni 2016 - honderden deelnemers 6 

Bomenherdenking ‘Ode aan de bomen’ 24 september 2017 in Amelisweerd – ca 300 deelnemers 7 

Fietsdemonstratie 4 november 2018 - ca. 800 deelnemers 8 

Fietsdemonstratie 6 december 2020 – ca. 2000 deelnemers 9 

Crowdfundingsacties 

Er zijn crowdfundingsacties met specifieke doelen. Daarnaast doneren veel mensen rechtstreeks aan de 

Kerngroep Ring Utrecht: 

 April - juni 2011:  beroep tegen Spoedwet-uitbreiding: 200 donateurs 

                                                
1
 https://www.stopverbredingringutrecht.nl/aanbieding-petitie-ruim-8600-handtekeningen/ 

2
 https://www.stopverbredingringutrecht.nl/mijn-zienswijze-en-het-beroep/ 

3
 https://www.stopverbredingringutrecht.nl/aanbieding-actiekaarten-tweede-kamer/ 

4 https://www.trouw.nl/nieuws/menselijk-lint-tegen-snelweg-amelisweerd~b45450aa/ 
5 https://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2013/protest-tegen-verbreding-a27/ 
6
 https://www.stopverbredingringutrecht.nl/demonstratie/ 

7
 https://www.stopverbredingringutrecht.nl/ode/ 

8
 https://www.stopverbredingringutrecht.nl/geslaagd-protest-dag-weg-dag/ 

9 https://www.vriendenvanamelisweerd.nl/fantastische-fietsdemonstratie-6-december/ 

https://www.stopverbredingringutrecht.nl/aanbieding-petitie-ruim-8600-handtekeningen/
https://www.stopverbredingringutrecht.nl/mijn-zienswijze-en-het-beroep/
https://www.stopverbredingringutrecht.nl/aanbieding-actiekaarten-tweede-kamer/
https://www.stopverbredingringutrecht.nl/demonstratie/
https://www.stopverbredingringutrecht.nl/ode/
https://www.stopverbredingringutrecht.nl/geslaagd-protest-dag-weg-dag/
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 CF (tegenonderzoek en juridische procedure TB 2016) ‘15 tegen 14’ 2016: 1500 donateurs 

 Bescherm het bos | Adopteer een boom campagne 2018: 665 donateurs 

 CF De verbreding de boom in/Geef om Amelisweerd voorjaar 2020 voor juridische procedure nieuw 
TB 2020: 880 donateurs.  

 Reactie op de ondertekening door de minister november 2020: 170 donateurs in 2 weken tijd  

Nieuwsbrieven 

Op 10 december 2020 waren meer dan 7000 mensen geabonneerd op de Nieuwsbrief Kerngroep Ring 

Utrecht en 2317 mensen op de Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd/Kracht van Utrecht.   

In Bijlage 1 zijn alle andere acties in de verschillende wijken opgesomd.  

2. Lagere overheden spreken zich uit 
De gemeente Utrecht spreekt zich sinds 2010 uit tegen de verbreding van Ring Utrecht A27/A12. Zowel het 

college als de gemeenteraad hebben dit op verschillende manieren laten blijken. Het meest recente 

voorbeeld is de motie die de Utrechtse gemeenteraad jl 26 november heeft aangenomen (zie Bijlage 2). 

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Bunnik een brief gestuurd naar de woordvoerders mobiliteit in de 

Tweede Kamer om de minister op te roepen de verbreding van de Ring Utrecht te heroverwegen. 

Verbreding van de A27 op dit punt staat haaks op gemeente- en provinciaal beleid en de schade aan 

landgoed Amelisweerd zal een ‘pijnlijke gebeurtenis’ zijn, aldus de gehele raad in de brief die naar Den Haag 

ging (zie Bijlage 2). Verschillende partijen in de Provinciale Staten van Utrecht hebben een motie ‘Geen 

gehak buiten de bak’ voorbereid om in stemming te brengen tijdens de vergadering van 18 november 2020. 

Zij vragen het college van Gedeputeerde Staten de minister van I&W te verzoeken om in de heroverweging 

bij het nemen van een nieuw tracébesluit alternatieve oplossingsrichtingen te onderzoeken, waaronder 

varianten binnen de bestaande bak. Zie voor de volledige tekst van de motie Bijlage 2.  

3.Experts spreken zich uit 

Citaten uit een artikel op nu.nl, dd. 08 december 2020:  10 

Als het reizen in de spits blijvend afneemt, is de uitbreiding van de A27 minder rendabel. Ik zou 

daarom zeggen: wacht minstens tot een jaar nadat de coronacrisis over is, en onderzoek of het nog 

wel rendabel is. 

Nederlanders zitten nog even lang in de auto als vijftig jaar geleden. Dat komt omdat mensen na 

reistijdverkortingen steevast langere afstanden gaan reizen. Een minuut tijdwinst is dan zo 

verdampt. 

B. van Wee, TU Delft 

De kosten-batenanalyse komt nooit uit. 

Dit soort projecten drijft op prestige, onderbuikgevoel dat het verkeer niet stil mag staan en dat het 

heel veel geld kost als dat wel gebeurt, wat gewoon niet klopt. 

Het alternatief is dat je binnen de mogelijkheden wat bijschaaft en gewoon accepteert dat het in de 

spits best vast kan lopen. Die spitsrijders moeten zich maar aanpassen of anders hun last dragen. 

Die 1,5 miljard kun je vervolgens veel beter besteden. Bijvoorbeeld alle wegen en kruispunten in de 

provincie Utrecht veiliger inrichten, zodat er minder verkeersslachtoffers vallen. Dan mogen 

fileklagers wat mij betreft bij de Vereniging Verkeersslachtoffers uitleggen wat hun probleem precies 

is. 

C. van de Weijer, TU Eindhoven 

                                                
10 https://www.nu.nl/klimaat/6095240/experts-sterke-twijfel-of-verbreding-a27-bij-utrecht-rendabel-en-wenselijk-

is.html 
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De beslissing om meer asfalt te leggen gaat niet alleen ten koste van een uniek stukje Utrechtse 

natuur, maar staat ook symbool voor het vastlopende mobiliteitsbeleid uit het verleden. 

Al decennia is de overtuiging dat meer asfalt de oplossing is om verkeersknelpunten te verlichten, 

terwijl we allang weten: meer asfalt is meer verkeer. Structurele oplossingen liggen in spreiding, een 

andere woon-werkrelatie, en het stimuleren van alternatieven voor individuele automobiliteit. 

Toch dringt deze boodschap niet door tot de Rijksoverheid en gaan er nog altijd miljarden naar 

nieuwe wegen. Waarom blijft gissen. Is de asfaltlobby te sterk? Zolang we blijven investeren in 

nieuwe wegen schuiven we de transitie voor ons uit, en krijgen alternatieven geen serieuze kans. 

G. Diercks, Erasmus Universiteit 

Meer asfalt faciliteert een verdere toename van auto's. Maar uitbreiden van hoofdwegen is zinloos, 

omdat een groot deel van het verkeer ergens de stad in moet, waar geen capaciteitstoename 

mogelijk is. 

Ik vind de plannen voor de verbreding dan ook in veel opzichten onverdedigbaar. Terwijl aan het 

alternatief veel behoefte is: een leefbaarder en duurzamer mobiliteitssysteem - en dat begint aan de 

rand van de stad. 

M. te Brömmelstroet, Universiteit van Amsterdam 

Dutch News, 19 november 2019 11 

Traffic jams cost Dutch industry €1.4bn last year. 

These figures should set off alarm bells in the cabinet. 

Jams continue to increase and some of the planned road improvements have been halted because of 

the nitrogen-based pollution crisis. 

 (mevr.) E. Post, Transport en Logistiek Nederland 

The 2018 figure is about the same as that before the economic crisis of 10 years ago. 

Adding more asphalt is only making the problem worse, by encouraging people who use public 

transport to get back in their cars again. 

B. van Wee, TU Delft 

                                                
11 https://www.dutchnews.nl/news/2019/11/traffic-jams-cost-dutch-industry-e1-4bn-last-year-says-transport-lobby-

group/ 
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Bijlage 1: Chronologisch overzicht van acties in verschillende wijken van Utrecht 

 
2010 
16 januari 2010: Dekselse Optochten door heel Utrecht-Oost: Voordorp, Rijnsweerd, Lunetten 
3 februari 2010 : Tijdens de wijkavond 'Lunetten kiest Gemeenteraad' heeft het Burgerinitiatief 'Laat 
Lunetten niet stikken' een convenant voorgelegd aan de lijsttrekkers van de partijen die aan de Utrechtse 
gemeenteraadsverkiezingen meedoen. 
1 maart 2010: VVD-Wethouder Ingrid de Bondt (Mobiliteit) heeft vanochtend 1.001 handtekeningen in 
ontvangst genomen van het Burgerinitiatief 'Laat Lunetten niet stikken'. Ondertekenaars beloven bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart niet te zullen stemmen op politieke partijen die de Lunettense 
parken willen opofferen en/of meer geluidshinder en luchtvervuiling toe willen staan. 
28 oktober 2010: Lawaai-protestactie bij stadhuis Utrecht 12  
November 2010: Brievenactie Stel je brief samen en stuur 'm naar Den Haag! 
1 november 2010: 20 Provinciale Staten-leden op bezoek in Lunetten en 60 kinderen van klas 6A en 6B van 
KBS De Spits zingen Oerend Hard (met aangepaste tekst!) 
AO MIRT 6 december 2010 – ca. 25 Utrechters op de publieke tribune. 
 
2011 
27 januari 2011: openbare presentatie tegen de verbredingsplannen voor bewoners en raadsleden van 
gemeente Utrecht in zalencentrum Aristo te Lunetten. 
Februari 2011: 80 is prachtig stickers: minimaal 1200 stuks in Lunetten verspreid en vele meer in andere 
wijken. 
19 februari 2011: publicatie online (en via 5000 flyers) van de Lunettense stemwijzer waarvoor alle 
provinciale partijen die meedoen aan de verkiezingen op 2 maart op stellingen rondom de 
verbredingsplannen hebben gereageerd. 
8 maart 2011: inspreken door diverse bewonersorganisaties tijdens openbare raadsinformatieavond op het 
stadhuis Utrecht (over de richtlijnen MER tweede fase).  
10 mei 2011: inspreken tijdens raadsinformatieavond ontwerpraadsvoorstel 'Richtlijnen MER 2e fase, NRU 
planstudie Ring Utrecht'.   
Voorjaar 2011: Een onderzoek onder 325 Lunettenaren is uitgevoerd door 2e jaarsstudenten Geografie van 
de Universiteit Utrecht. Hun vraagstelling: Hoe groot is het draagvlak in Lunetten voor de mogelijke 
infrastructurele uitbreidingen rondom de wijk? 
24 november 2011: Bezoek minister Schulz van Haegen aan Utrecht Lunetten, Park de Koppel samen met 
Michelle Blom - Directeur Wegen en Verkeersveiligheid, Ruud Splitthoff – directeur wegen en verkeer RWS; 
Mascha Lichtendahl - Projectleider Planstudie Rijkswaterstaat; Frits Lintmeijer – Wethouder van o.a. 
Verkeer Utrecht en Wijkwethouder van Utrecht Zuid. 
 
2012 
12 januari 2012: openbare presentatie tegen de verbredingsplannen voor bewoners en raadsleden van 
gemeente Utrecht in zalencentrum Aristo te Lunettten 
Augustus 2012: Stemwijzer Snelwegen gepubliceerd en fysiek verspreid in Lunetten ter voorbereiding op TK 
verkiezingen van 12 september 2012 
Oktober 2012: Boomklimcursus in Amelisweerd 
10 oktober 2012: meer dan 30 tegenstanders van verbreding op publieke tribune van TK bij spoedoverleg 
over verbredingsplannen 
 
2013 
18 november 2013: openbare KvU-thema-avond voor een nieuwe 80 km-campagne 
 
2015 
12 februari 2015: 'roetavond' in Lunetten (voorlichting over fijnstof en andere vormen van luchtvervuiling) 

                                                
12

 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/281887 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/281887
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15 oktober 2015: op initiatief van KRU heeft Rijkswaterstaat informatie - avonden georganiseerd  over de 
verbreding. 
 
2017 
8 januari 2017: publieksactie Visualisatie - actie bij de A27 13  
7 juni 2017: KRU organiseert informatie - bijeenkomst over het juridische traject van de A27 verbreding bij 
Amelisweerd. 
 
2018 
25 maart 2018: Lancering Campagne Bescherm het bos/Adopteer een Boom in het bos, waarin 
gemeenteraadsleden, kunstenaars en organisaties (Buurtschap, studentenverenigingen) uitspreken dat ze 
virtueel een boom gaan adopteren 
25 juni 2018: 50 mensen doen mee aan CF bomendiner in de kas van Koningshof 
oktober 2018: in Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd bezoeken honderden wijkbewoners 
informatiebijeenkomsten, georganiseerd door Kerngroep Ring Utrecht ism Luchtwacht Utrecht 
4 november 2018: DAG-WEG-DAG:publieksdag met fietsdemonstratie, workshops, optreden van Utrechts 
Stadsdichtersgilde en een Forumdebat met deskundigen en politici.  
 
2019 
11 april 2019: Opening Tentoonstelling ‘Ik teken voor schone lucht’ in Lunetten: overzicht van honderden 
tekeningen van kinderen, verzameld tijdens acties op lagere scholen en tijdens de Climate week in oktober 
2018.  
 

                                                
13

 https://www.youtube.com/watch?v=GTuEvMOyoTU 

https://www.youtube.com/watch?v=GTuEvMOyoTU
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Bijlage 2 Moties en brief lagere overheden  
Motie: ‘Teleurstelling en onbegrip over Tracébesluit verbreding A27’ 
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 26 november, 
Constaterende dat: 
- De Minister van IenW op 17 november 2020 een nieuw Tracébesluit voor de aanpassing 
van de A27/A12 Ring Utrecht getekend heeft; 
- Het Tracébesluit pas op 2 december 2020 gepubliceerd wordt, en van 3 december 2020 tot 
en met 12 januari 2021 beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
mogelijk is, maar enkel voor hen die eerder een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit 
hebben ingediend. 
Overwegende dat: 
- De weerstand in de gemeente Utrecht tegen de voorgenomen verbreding groot is, en de 
grote meerderheid van Utrecht gekozen heeft voor politieke partijen die fel tegenstander 
zijn van de voorgenomen verbreding. 
- Dankzij de Crisis- en Herstelwet decentrale bestuursorganen, zoals de gemeente en 
provincie geen beroep kunnen instellen tegen een dergelijk tracébesluit 
- Het eerdere tracébesluit door de Raad van State vernietigd is na een geslaagd beroep van 
actieve inwoners en organisaties uit Utrecht en omstreken, 
- De commissie MER eerder dit jaar vraagtekens stelde bij de onderbouwing van de plannen. 
Tevens overwegende dat: 
- De voorgenomen compensatie nooit op kan wegen tegen de vernietiging van de natuur bij 
Amelisweerd of de gevolgen voor de luchtkwaliteit voor onze inwoners 
- Er geen reden is om aan te nemen dat de technische risico’s zijn opgelost of dat de 
stikstofproblematiek daadwerkelijk wordt opgelost, terwijl tegelijkertijd er grote vraagtekens 
zijn of de benodigde wegcapaciteit echt nodig is, nu mensen aan thuiswerken gewend zijn 
- Er zoveel betere bestemmingen zijn voor een dergelijke grote investering in mobiliteit, zoals 
in de schaalsprong van het lokaal en regionaal openbaar vervoer en het fietsnetwerk 
- Er alternatieven denkbaar zijn die voor meer doorstroming van de auto zorgen, zonder dat 
de bak verbreed hoeft te worden. 
- Het besluit vooruitloopt op behandeling van de vereiste stikstofwet in de Tweede Kamer, en 
zowel de Utrechtse gemeenteraad als een Kamermeerderheid (motie Moorlag) bij 
vrijkomende stikstofruimte voorrang geeft aan woningbouw. 
- Er reeds meerdere organisaties zich verzetten tegen de verbreding van de A27 en zij baat 
kunnen hebben bij ondersteuning bijvoorbeeld door het delen van juridische en technische 
kennis. 
Spreekt haar teleurstelling en onbegrip uit over het besluit van de Minister van I&W. 
Verzoekt het college: 
- De teleurstelling en onbegrip van de gemeenteraad aan het Rijk over te brengen 
- Duidelijk te maken dat Utrecht investeringen in duurzame vormen van mobiliteit, zoals een 
schaalsprong van het openbaar vervoer en een regionaal fietsnetwerk en oplossingen 
binnen de huidige bak van de A27 verkiest boven investeringen in de verbreding van de 
A27 op deze wijze 
- Lokale en regionale organisaties die zich verzetten tegen de verbreding, via juridische 
procedures en andere acties, actief te benaderen om samen met hen op te trekken, 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Ingediend door:  Thijs Weistra, GroenLinks 

Rachel Streefland, ChristenUnie 
Susanne Schilderman, D66 
Jeffrey Koppelaar, Student&Starter 
Maarten van Heuven, PvdD  
Tim Schipper, SP 
 Bülent Isik, PvdA 
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Motie Provinciale Staten Utrecht 
Er is geen stemming geweest over deze motie in de Provinciale Staten omdat de dag ervoor minister Cora 
van Nieuwenhuizen haar handtekening onder het Tracébesluit 2020 heeft gezet. 
Motie Geen gehak buiten de bak  
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 november 2020,  
Constaterende dat:  
‒ Het Tracébesluit om de A27 bij Amelisweerd te verbreden in 2019 door de Raad van State is vernietigd 
vanwege de ontoelaatbare toename van de voorziene stikstofuitstoot;  
‒ De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) van plan is om eind dit jaar een nieuw tracébesluit te 
publiceren;  
Overwegende dat:  
‒ De commissie MER in haar toetsingsadvies grote twijfels heeft bij de gekozen oplossing, met name betref-
fende de gevolgen voor milieu en natuur; 1  
‒ De Tweede Kamer in 2019 de motie Moorlag (Kamerstuk 35334, nr 9) heeft aangenomen waarbij zij stelt 
dat woningbouw voorrang krijgt bij vrijkomende stikstofruimte; 2  
‒ De regio Utrecht een integrale mobiliteitsopgave kent, waarbij de doorstroming van de A27 onlosmakelijk 
verbonden is met de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), waarvoor op dit moment 
een tekort op de begroting is van 92 miljoen euro;  
‒ In 2014 een ‘taakstellend’ budget is vastgesteld voor de A27 van 1,2 miljard euro dat nog altijd niet is 
bijgesteld, en waarvan destijds al door adviesbureau Twijnstra Gudde is berekend dat dit te weinig zou zijn 
voor een verbreding van de bak, zodat de werkelijke kosten waarschijnlijk veel hoger zullen uitvallen;  
‒ Er als gevolg van de huidige coronamaatregelen ook op de lange termijn kan worden verwacht dat er 
meer thuisgewerkt zal worden en de huidige verkeersprognoses niet meer actueel zijn;  
‒ De verbreding een toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling betekent, het landgoed Amelisweerd 
wederom onherstelbaar wordt aangetast en de bouwwerkzaamheden zo’n 6 tot 8 jaar overlast (en dus) 
méér files zullen opleveren;  
‒ Een goede doorstroming van de A27 belangrijk is voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de provin-
cie Utrecht;  
‒ Er veilige en goedkopere alternatieven zijn om een goede doorstroming op de A27 te behouden zonder 
verbreding van de bak, zoals een uitbreiding van het aantal rijstroken in combinatie met het verlagen van 
de regimesnelheid;  
 
Spreken uit dat:  
- Zij voorstander zijn van een aanpassing van de bestaande situatie van 2 x 5 naar 2 x 6 rijstroken binnen de 
bestaande bak (in plaats van 2 x 7);  
En dragen het college van Gedeputeerde Staten op:  
- De minister van I&W te verzoeken om in de heroverweging bij het nemen van een nieuw tracébesluit al-
ternatieve oplossingsrichtingen te onderzoeken, waaronder varianten binnen de bestaande bak.  
 
En gaan over tot de orde van de dag.  
J. d’Hondt   Partij van de Arbeid  
D. Oude Wesselink  GroenLinks  
Rikkoert H.   Christenunie  
H. Bittich   Lijst Bittich  
M. Hoek   50PLUS 
A. Poppe  SP 
 

 
 1 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p25/p2505/2505_ts3_toetsingsadvies.pdf  
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35334-9.html   
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Brief gemeenteraad Bunnik 
Datum: 9 december 2020  
Betreft: gemeenteraad Bunnik vraagt om heroverweging Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht  
 
Geachte Tweede Kamer der Staten Generaal, geachte woordvoerders mobiliteit,  
Op 17 november 2020 tekende de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een “nieuw” Tracébe-
sluit A27/A12 Ring Utrecht, waarvan op 2 december de bijlagen zijn gepubliceerd.  
Naar aanleiding van deze beslissing en de inhoudelijke argumentatie in de bijlagen vraagt de gemeenteraad 
van Bunnik aan de Tweede Kamer om de minister op te roepen om het besluit te heroverwegen en op an-
dere wijze invulling te geven aan de mobiliteitsdoelstellingen van het Rijk in de regio Utrecht.  
Wij realiseren ons dat de Ring Utrecht een landelijke functie heeft in de verkeersdoorstroming. Het is ech-
ter nu niet het juiste moment om te kiezen voor een verbreding als oplossing van de mobiliteitsproblema-
tiek, te midden van de Coronacrisis die ongekende impact heeft op het verkeer. Ook wijzen wij u op de 
onherstelbare schade aan de recreatieve en ecologische functies van Amelisweerd, het drukst bezochte 
wandelgebied van de regio. Tot slot beargumenteren wij in deze brief waarom de verbreding niet past bin-
nen het mobiliteitsbeleid van onze gemeente en van de Provincie Utrecht.  
 

1. Niet het juiste moment voor verbreding A27  

‒ De coronacrisis leidt niet alleen tot gewenning van werknemers en werkgevers aan thuiswerken en de 
verwachting van verkeerskundigen is dat, ook na de coronacrisis, er meer thuis wordt gewerkt en dus het 
autoverkeer gaat afnemen, maar ook tot een betere spreiding van het zakelijk verkeer over de dag.  

‒ In het vernieuwde Tracébesluit is geen rekening gehouden met de langetermijneffecten van Corona op 
ons mobiliteitsgedrag.  

‒ Een nieuwe tijd met schonere vormen van mobiliteit breekt aan; door in te zetten op autoverkeer raken 
we verder verwijderd van onze landelijke Klimaatdoelen.  

‒ De extra benodigde 250 miljoen kunnen beter geïnvesteerd worden in woningen of energietransitie.  
 
2. Verbreding tot 2x7 rijstroken leidt tot onherstelbare schade aan landgoed Amelisweerd  

- De kap van talloze (veelal prachtige oude) bomen is een pijnlijke gebeurtenis, zeker wanneer het nut van 
de verbreding omstreden is, voor de vele inwoners van de regio die gebruik maken van Amelisweerd. Voor 
nieuwe aanplant duurt het minstens 40 jaar om op een vergelijkbaar niveau te geraken.  

- Het tracébesluit om de A27 bij Amelisweerd te verbreden is in 2019 door de Raad van State vernietigd 
vanwege de ontoelaatbare toename van de voorziene stikstofuitstoot.  

- De stikstof ruimte die ontstaat door de 100 km/uur snelheidslimiet wordt door de verbreding met extra 
autoverkeer ingevuld terwijl er juist ruimte nodig is voor de natuur en geplande woningbouwprojecten in 
de regio.  
 

3. Verbreding A27 sluit niet aan bij Bunniks en provinciaal mobiliteitsbeleid  

- Meer asfalt trekt alleen maar meer autoverkeer aan en gaat dus tegen het lokale en regionale duurzame 
mobiliteitsbeleid in.  

- Meer autoverkeer leidt tot slechtere luchtkwaliteit, die in Bunnik al op de grens van het toegestane niveau 
zit.  

- Meer autoverkeer leidt tot nog meer geluidsoverlast, die op veel plekken in Bunnik nu al erg groot is.  

- De provinciale staten van Utrecht hebben een motie aangenomen waarin zij voorstander zijn van een 
aanpassing van de bestaande situatie van 2 x 5 naar 2 x 6 rijstroken (binnen de bestaande bak), waardoor 
er geen bomenkap hoeft plaats te vinden.  

- De gemeente Bunnik streeft, in overeenstemming met de Provincie Utrecht, een duurzaam mobiliteitsbe-
leid na, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het knooppunt station Bunnik.  

- De gemeente Bunnik stimuleert duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven door in gesprek te gaan met 
lokale ondernemers over thuiswerken en woon-/werkverkeer via trein en fiets.  
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- De gemeente Bunnik legt in samenwerking met de provincie Utrecht en de omliggende gemeenten door-
fietsroutes aan, om het woon-/werkverkeer per fiets stimuleren.  
 
De gehele gemeenteraad van Bunnik vraagt aan de woordvoerders mobiliteit in de Tweede Kamer om de 
Minister vanwege bovenstaande argumenten te vragen om de goedkopere en schonere alternatieven voor 
een goede doorstroming op de A27 zonder verbreding van de bak te overwegen.  
 
Met vriendelijke groet,  
Inge Verhoef (namens de fractie van P21)  
Frans Pouw (namens de fractie van De liberalen)  
Leny Visser (namens de fractie van CDA)  
Arie Viskil (namens de fractie van Bunniks Belang) 
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Bijlage 3: Uit de geschiedenis: zeventiger jaren/1982 
Het verzet tegen de vernietiging van het bos van Amelisweerd begint al in de zeventiger jaren bij de aanleg 

van de A27. 

Rijkswaterstaat. 1983: Amelisweerd, de weg van de meeste weerstand 14 

twaalf jaar verzet tegen de aanleg van RW 27 door Amelisweerd door de Werkgroep Amelisweerd, 

Actie Amelisweerd, Vrienden van Amelisweerd, en Landelijk Amelisweerd Komitee. 

VPRO radio archief: Landgoed Amelisweerd - ‘litteken in de democratie’ 

Diverse radiofragmenten met toelichting uit 1982. 

Nova: 25 jaar na de Slag bij Amelisweerd (2007): 15 

Nova uitzending over de ontruiming van Amelisweerd en de bizarre juridische procedure (NB: video 

van slechte kwaliteit). 

U-blad: Waar een wil is, is geen weg: Artikel in U-blad (Universiteitsblad) 31-10-2002 

Interview en terugblik met oud actievoerders Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts 

Tekeningen van Jan Houdijk 16: 

de dreigende slag bij Amelisweerd in 1982 met minister Zeevalking en een actualisatie daarvan in 

2009 met de minister Eurlings en Cramer. 

                                                
14

 https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_67380_31&versienummer=1 
15

 http://krachtvanutrecht.blogspot.nl/2011/11/hoe-kwam-die-snelweg-door-amelisweerd.html 
16 https://www.vriendenvanamelisweerd.nl/de-slag-bij-amelisweerd/ 


