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Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) 

Via dit wijkbericht nodigen wij u uit voor een 

informatiebijeenkomst over de verbetering van de 

NRU op woensdag 17 juni. Tijdens deze bijeenkomst 

informeren we u over de actuele stand van zaken. 

We blikken ook terug op de voorkeursvariant die in 

2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Verder 

vertellen wij hoe u in de komende periode kunt 

meedenken over de verbetering van de NRU. 

Informatiebijeenkomst verbetering NRU 

De gemeente Utrecht organiseert op woensdag 17 juni 

a.s. van 19.30-21.30 uur in Theater Stefanus, Braziliëdreef 

2 in Overvecht een informatiebijeenkomst over de NRU. 

U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen. Het programma 

start om 19.30 uur.

Aanmelden 

Om de bijeenkomst goed voor te kunnen bereiden willen 

we graag weten of u komt. U kunt zich aanmelden door 

een e-mail te sturen met uw gegevens (naam/organisatie, 

adres) naar NRU@utrecht.nl. Telefonisch aanmelden kan 

ook via 030 – 286 00 00 o.v.v. bijeenkomst NRU.

Verbetering NRU

De NRU bestaat uit de Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef 

en de Einthovendreef. Verbetering van de randweg langs 

Overvecht is van belang voor de bereikbaarheid, aantrek-

kelijkheid en gezondheid van de stad en Overvecht. Met een 

betere doorstroming op de NRU is het mogelijk om verkeer van 

en naar Overvecht en aangrenzende wijken anders te routeren.  

Hierdoor neemt de verkeersdruk op een aantal plekken in de 

wijk af en kunnen die wegen aantrekkelijker worden gemaakt 

voor fietsers en voetgangers.

Herstart NRU

In 2013 is de verbetering van de NRU vanwege rijks  -

bezuinigingen uitgesteld. Het project is toen stilgelegd. De 

minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2014 besloten 

de eerder vastgestelde rijksbijdrage weer naar voren te halen. 

Daarom kan het project nu weer gestart worden.

Voorkeursvariant

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met bewoners 

toegewerkt naar een aantal belangrijke uitgangspunten voor 

de NRU. Deze zijn in maart 2014 door de gemeenteraad 

vastgesteld in een zogenaamde voorkeursvariant, en zijn:

•  2 x 2 rijstroken

•  een maximum snelheid van 80 km/uur

•  een groene uitstraling

•  3 ongelijkvloerse kruisingen

De voorkeursvariant is het uitgangspunt bij de herstart van 

het project. Om het geheugen weer op te frissen presenteren 

we tijdens de bijeenkomst de voorkeursvariant en lichten we 

het vervolgtraject toe.

Moldau- en Zambesidreef

In de toekomst is er geen rechtstreekse aansluiting meer van 

de Moldau- en Zambesidreef op de NRU. Verkeer dat nu gebruik 

maakt van deze aansluitingen om op de NRU te komen, moet 

na de aanpak van de NRU een andere route nemen. Hiervoor 

onderzoeken we verschillende varianten, waarbij we ook 

kijken naar de gevolgen op andere wegen binnen Overvecht. 

Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de varianten die 

onderzocht worden. 



U kunt meedenken en adviseren

Bewoners, bedrijven en belangengroepen in 

de omgeving van de NRU kunnen meedenken 

en adviseren over de verbetering van de NRU. 

Bijvoorbeeld over de alternatieven voor de Moldau- 

en Zambesidreef, de ongelijkvloerse kruisingen, 

en fietsoversteken.

Uw inbreng is belangrijk om te komen tot een 

ontwerp, dat zowel bijdraagt aan een goede 

verkeersafwikkeling als aan de kwaliteit van de 

leefomgeving. De gemeente stelt daarom een 

adviesgroep samen. 

Tijdens de informatiebijeenkomst leggen we uit 

wat er van de adviesgroep wordt verwacht. U 

kunt aan het einde van de bijeenkomst aangeven 

of u interesse heeft om deel te nemen aan de 

adviesgroep. 

Op dinsdag 30 juni vindt een tweede bijeenkomst 

plaats voor alle mensen die zich hebben aangemeld 

voor de adviesgroep. 

Bijeenkomst adviesgroep NRU  

Op dinsdag 30 juni is er een bijeenkomst voor 

de mensen die zich hebben aangemeld voor de 

adviesgroep NRU. 

Op 17 juni kunt u zich met het inschrijfformulier 

aanmelden voor de adviesgroep. Kunt u niet bij de 

informatiebijeenkomst zijn, maar wilt u zich wel 

aanmelden voor de adviesgroep, mail dan naar 

NRU@utrecht.nl. 

Informatie en contact

Meer informatie over de Noordelijke Randweg 

Utrecht en de vastgestelde voorkeursvariant vindt u op 

www.utrecht.nl/NRU. Heeft u vragen over dit wijkbericht 

dan kunt u contact opnemen met de projectorganisatie 

NRU via 030 286 00 00.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

wijkbureau Overvecht aan de Zamenhofdreef 17. Ook 

kunt u bellen via telefoon 030 - 286 00 00 of mailen 

naar overvecht@utrecht.nl Kijk voor meer informatie 

op www.utrecht.nl/overvecht. 


