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Toelichting SUUNTA 2 rapport
Het Vlaamse ingenieursbureau SUUNTA heeft al in juni 2019 een eerste rapport met het alternatief 
van 2x6 rijstroken binnen de huidige betonnen bak in Amelisweerd gepubliceerd dat in grote lijnen 
aan alle verkeerskundige eisen voldoet. In reactie hierop heeft Rijkswaterstaat in 2019 beknopt 
een aantal kanttekeningen geplaatst. 
■ Het zou niet voldoen aan te stellen veiligheidseisen;
■ De uitvoerbaarheid zou problematisch zijn met betrekking tot brugpijlers en weefvakken.

In 2020 heeft de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) met crowdfunding voldoende middelen 
opgehaald om SUUNTA een aanvullend onderzoek te laten doen. In het tweede SUUNTA rapport, 
gepubliceerd juni 2021, zijn alle door Rijkswaterstaat genoemde kritiekpunten meegenomen en 
verwerkt. Het bureau heeft tegelijkertijd de gelegenheid te baat genomen om het ontwerp verder 
te completeren van het knooppunt Lunetten tot en met het knooppunt Rijnsweerd. Dit SUUNTA 2 
rapport biedt een volwaardig alternatief voor het ontwerp volgens het Tracébesluit 2020:
■ Het voldoet aan alle verkeerskundige eisen op het gebied van doorstroming;
■ Het voldoet aan alle eisen ten aanzien van verkeersveiligheid, die Rijkswaterstaat stelt;
■ Er hoeft geen 70 meter diepe schermwand te worden aangelegd;
■ Het heeft een veel lager kostenplaatje, het blijft immers binnen de bak bij Amelisweerd;
■	 Het	project	is	sneller	klaar	en	kent	veel	minder	bouwoverlast	en	fileleed	tijdens	de	bouwperiode;
■ Het biedt een toekomstvaste oplossing.

Toekomstvast
De berekeningen laten zien dat het SUUNTA 2 ontwerp ook voldoet in geval van een hoog WLO-
scenario voor 2040. (WLO: Welvaart en Leefomgeving: https://www.wlo2015.nl). Overigens wijst 
de minister in het Tracébesluit 2020 op de verwachting van het Planbureau voor de Leefomgeving 
dat een laag verkeersscenario waarschijnlijker is dan dit hoge WLO scenario. Ook het Planbureau 
voor de Leefomgeving en het Kennisinstituut Mobiliteit komen uitgaand van de meest recente 
inzichten op lagere spitsintensiteiten uit dan het Tracébesluit. Dit maakt de conclusies van het 
SUUNTA 2 rapport uiteraard alleen maar sterker. 

Een toekomstvaste oplossing houdt ook rekening met eisen op het gebied van gezondheid en 
klimaat. Het SUUNTA 2 ontwerp voldoet bij de door het Rijk verkozen maximumsnelheid van 
100 km/u. Zowel het ingenieursbureau als de KRU pleiten echter voor een maximumsnelheid 
van 80 km/u op de Ring. Niet alleen biedt 80 km/u vele voordelen op het gebied van veiligheid, 
doorstroming, (stikstof)emissie en klimaatbeleid, maar ook is het beter voor de gezondheid van de 
bewoners.	Er	is	veel	minder	uitstoot	van	fijnstof	en	minder	geluidsbelasting.	

Een oplossing binnen de huidige bak in Amelisweerd spaart Amelisweerd en waardevolle natuur, 
is eenvoudiger en sneller uitvoerbaar en voorkomt de grote uitvoeringsrisico’s met kosten- en 
tijdoverschrijdingen, die in het bijgaande informatief dossier staan beschreven. Niet in de laatste 
plaats betekent de keuze voor deze variant een forse besparing op het inmiddels tot meer dan  
1,5 miljard euro opgelopen budget. 

Op de volgende vier pagina’s staan de samenvatting en de inhoudsopgave van het tweede 
SUUNTA rapport.










