
Disclaimer

• Dit document bevat nog slechts concept-resultaten van de variantenstudie NRU, 
geen uitgewerkte en getoetste varianten;

• Weergaven van infrastructuur op geografische ondergrond is slechts indicatief 
en vergt verdere uitwerking en toetsing;
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Wat is de Noordelijke Randweg Utrecht?



Waarom moet de NRU op de schop?

Er zijn 3 problemen: 

▪ Verkeer staat vaak stil (opstopping, files)

▪ Overlast voor bewoners (luchtvervuiling, geluidsoverlast)

▪ Oversteken is lastig



Wat is er tot nu toe gebeurd?

▪ We werken meer dan tien jaar aan plannen voor de NRU

▪ Plan uit 2018: ring Utrecht sluitend maken (80 km/uur, NRU onder en over 
verkeerspleinen door)

▪ In 2020 bleek: plan is te duur (tekort: 62 miljoen euro)

▪ Opdracht gemeenteraad: zoek andere, betaalbare èn kansrijke oplossingen

Zijn we terug bij af? Nee, want we gebruiken veel bestaande kennis en 
informatie

Wat betekent dat voor u? Het duurt langer voordat er een nieuw plan ligt



Wat doen we nu?

We onderzoeken andere, betaalbare en kansrijke oplossingen:

▪ Oplossingen voor het verbeteren van de weg 

▪ Oplossingen voor minder verkeer in de spits

• Minder rijden

• Anders rijden (vroeger of later op de dag)

• Schoner rijden (fiets, OV)

We betrekken de wijk:

▪ Dialoogavond Wijkplatform Overvecht

▪ Nieuwsberichten 

▪ Adviesgroep NRU



Adviesgroep NRU

▪ Bewoners en 
organisaties:
• Bewoners 

verspreid over 
Overvecht

• DROOM
• Fietsersbond

▪ Nauw betrokken bij 
onderzoek

▪ Schriftelijk advies 
aan college B&W 
(najaar 2021)



Leefbaarheid Overvecht 

De Adviesgroep NRU heeft ons het volgende meegegeven :

Ontwerp van de weg:

Verkeersveiligheid:

Gezondheid:

Groen:

• Liefst onderdoorgangen

• Beperk het ruimtebeslag 

• Verbeter de fiets- en voetgangersoversteken

• Verbeter de aansluitende fietsroutes 

• Verbeter de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de Gageldijk

• Minder lawaai

• Schonere lucht

• Behoud zoveel mogelijk bomen en groen



Hoe gaat het verder?

• Najaar 2021: 
• Andere oplossingen in beeld
• Bespreking met Adviesgroep NRU
• Advies aan college van B&W

• Begin 2022:
• Besluit gemeenteraad over betaalbare en kansrijke oplossingen

• 2022/2023:
• Uitwerking oplossingen
• Keuze voor voorkeursoplossing



Aan welke oplossingen denken we?

1. Compacte kruispunten met verkeerslichten 



Aan welke oplossingen denken we?

2. Compacte kruispunten, met

scheiding van doorgaand en lokaal 

verkeer per kruising



3. Compacte verkeerslicht-kruispunten met andere oplossing Kochplein

Aan welke oplossingen denken we?



4. Ontvlechting over gehele lengte, doorgaand verkeer apart

Aan welke oplossingen denken we?



Verbeteren fietsverbinding:

• Mogelijkheid onderzoeken combinatie 

fietsonderdoorgang met de Klopvaart

• Fietsviaduct

• Half verdiept bij bijv. Kochplein

Welke oplossingen onderzoeken we?



Hoe de drukte in de spits verminderen?

We onderzoeken maatregelen breder dan alleen NRU, zoals:

• Afspraken maken met werkgevers

• Thuis blijven werken

• Heffing automobilisten in de spits

• Betaald parkeren voor forenzen, om oneigenlijk parkeren te weren

• Verbetering OV

• Verbetering fietsverbindingen van en naar Utrecht


