Stop de verbreding van de Ring!

Rijkswaterstaat staat klaar om de Ring Utrecht te verbreden. Met veertien (!) rijstroken
in de bak van Amelisweerd, een 12 meter hoog verkeersplein van vier verdiepingen in
Rijnsweerd en 15 rijstroken op de A12.
Dit plan is slecht voor stad en natuur. En het is ook nog compleet onnodig. Er zijn
duurzamere, betere en goedkopere oplossingen, zonder negatieve gevolgen.


Het is een nieuwe aanslag op Amelisweerd en het Kromme Rijngebied. Langs het hele
tracé verdwijnen vele hectaren groen. Waardevol oud bos en bijzondere natuur vallen
niet te compenseren!



Nog meer mensen staan bloot aan herrie en luchtverontreiniging.



Van 2018 tot 2026 jaar – acht jaar lang! – bouw- en verkeersoverlast, vooral in
Lunetten en Rijnsweerd, met grote kans op uitloop vanwege de bouwtechnische
risico’s.



Het is een onverantwoord besluit: het ontwerp heeft grote uitvoeringsrisico’s voor de
folieconstructie bij Lunetten. Er is een grote kans dat de waterhuishouding van
Amelisweerd en Lunetten door lekkage of de noodzaak van bemaling in gevaar komt.



Voor een bedrag van 1200 miljoen wordt een verkeerssysteem gebouwd dat de files
binnen de stadswijken en De Uithof alleen maar laat toenemen. En de files op de
snelweg niet zal oplossen. Het Centraal Planbureau berekende dat het plan zich nooit
zal terugverdienen, en pleitte al voor uitstel. Meer inzet op fiets en openbaar vervoer is
de toekomst!

Let op: In Hoograven en Lunetten zijn geluidsmaatregelen sowieso verplicht, ook zonder
verbreding!

Kijk op www.snelwegen-utrecht.nl voor verkeerskundige gevolgen en
alternatieven!
Kies voor jouw gezondheid, behoud van de natuur en een duurzamer oplossing.
Wat kun je doen?
1. Zienswijze. Het is heel belangrijk om een zienswijze in te dienen. Daarin kun je je bezwaren
uiten en alternatieven voorstellen. Binnenkort komen wij met voorbeelden op
www.snelwegen-utrecht.nl . Ook kun je een eigen zienswijze opstellen.
2. Kijk op www.snelwegen-utrecht.nl voor meer informatie. We houden je daar op de hoogte!
3. Schrijf de volgende data vast op:

31 mei Informatie-avond van de Kerngroep Ring Utrecht over de verbreding van de Ring
Zondag 5 juni Manifestatie tegen de verbreding
4. Abonneer je op een nieuwsbrief met activiteiten en info via het contactformulier op de website
www.snelwegen-utrecht.nl en vermeld je wijk/ interesse. Hoograven: ad.deregt@planet.nl
5. Doneer aan de Kerngroep Ring Utrecht (KRU), het samenwerkingsverband van alle groepen die zich
bezighouden met de verbreding van de snelwegen in Utrecht op rekening nummer Op banknr. NL50
TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Soesa Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd o.v.v. donatie
KRU
Deze flyer ontvangt u van de Stichting Kerngroep Ring Utrecht. Een samenwerkingverband tussen
bewonersorganisaties die zich intensief bezighouden met de verbreding van de Ring Utrecht: Vrienden van
Amelisweerd, Laat Lunetten Niet Stikken, Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp, Kracht van
Utrecht met steun van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het Milieucentrum Utrecht.

Na de verbreding zou deze ree hier op asfalt staan

