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VOOR! argumenten
Gemeente: “Verkeersanalyse wijst uit: capaciteit 

NOUW-2 is onvoldoende, vooral Majellaknoop 

en Vleutenseweg lopen vast. De NOUW-3 of 

een andere hoogwaardige weg is nodig.”

“De NOUW-3 ontlast bestaande woonstraten met 

druk verkeer, waardoor de leefbaarheid 

toeneemt. De NOUW-3 loopt vrijwel niet langs 

woningen.”

Ontwikkelaars stationsgebied: 

“Autobereikbaarheid is essentieel voor de 

ontwikkelingen in het stationsgebied.”
Tegenargumenten KLOPPEN NIET
x De auto- en OV-’markt’ zijn grotendeels gescheiden markten. Meer OV leidt nauwelijks 

tot minder auto. Ook ketenmobiliteit (transferia) is voor veel reizigers niet mogelijk. 

Volgens berekeningen rijden er als alle OV-maatregelen succesvol zijn toch 30% meer 

auto’s dan nu, in het pessimistische (en meer realistische) scenario zelfs 100% meer. 

x Een nieuwe weg leidt nauwelijks tot meer verkeer. Het leidt wel tot verplaatsing van 

verkeer (van de bestaande straten naar de nieuwe weg) en tot een grotere concentratie 

van verkeer in de spits.

x Beperken van wegcapaciteit is een weinig effectief middel tegen autogebruik. Bepaalde 

landelijke maatregelen, of parkeerbeperkingen zijn effectiever, hoewel die laatste weer 

botsen met de belangen van de ontwikkelaars.

De NOUW-2 wordt op korte termijn aangelegd. Besluitvorming over de NOUW-3 zal sowieso 

pas plaatsvinden als de eerste effecten van de NOUW-2 al bekend zijn.

Uitgangssituatie
¬ Door ontwikkeling stationsgebied en Leidsche Rijn komt extra 

verkeer in Utrecht-West

¬ De capaciteit is nu al beperkt, vooral de ‘Majellaknoop’ en 

Vleutenseweg zijn knelpunten met leefbaarheidsproblemen.

¬ Als deeloplossing is al sinds 1989 de ‘NOUW-3’ gepland, i.c.m. de 

verplaatsing van de aansluiting op de A2. Door veel weerstand is dit 

echter nog steeds een plan. Dit onderzoek gaat over deze weg.

¬ Nu wordt de ‘NOUW-2’ aangelegd, een tijdelijke oplossing die geen 

capaciteit toevoegt en alsnog naar de Majellaknoop leidt.

Het onderzoek: de NOUW-3
In het onderzoek worden de argumenten voor en tegen de NOUW-3 

geinventariseerd en getoetst aan wetenschappelijke literatuur en 

onderzoeken. Welke argumenten houden stand en welke niet? En zo 

uiteindelijk tot een conclusie komen: is de NOUW-3 wenselijk?

Hier volgen de voorlopige bevindingen.

De conclusie: 
de NOUW-3 is wenselijk
De argumenten van de tegenstanders worden grotendeels niet onder-

steund door onderzoek, terwijl de voorargumenten wél overeind blijven. 

Alternatieven zullen de toename van het autoverkeer nauwelijks kunnen 

wegnemen, maar de negatieve effecten van een nieuwe weg waarvoor 

tegenstander bang zijn blijken erg beperkt.

Intussen is de NOUW-3 wél een belangrijke oplossing voor de 

bereikbaarheidsproblemen en leefbaarheidsproblemen, en daarom op basis 

van de huidige gegevens dus wenselijk.

Door tegen deze weg te zijn denken tegenstanders dat ze voor minder 

wegen dus minder auto’s dus minder overlast kiezen. In werkelijkheid 

lijkt hun keuze juist tot méér auto-overlast te leiden, doordat de auto’s 

grotendeels toch komen, maar niet in goede banen worden geleid en door 

de oude straten moeten blijven rijden, met alle nadelige effecten van dien.

TEGEN! argumenten
Bepaalde partijen in de gemeenteraad: “Beter openbaar vervoer zal de verkeerstoename 

opvangen (mede via transferia), een nieuwe weg is niet nodig.”

“Een nieuwe weg naar het centrum leidt tot meer verkeer in het centrum.”

“Een nieuwe weg leidt in het algemeen altijd tot meer verkeer, en dus tot meer overlast.”

“Verkeersanalyses kennen grote onzekerheden, laten we nu eerst de effecten van de 

NOUW-2 afwachten.”

Voorargum. KLOPPEN
� De conclusie van de verkeersanalyse is

plausibel, de vervoersvraag neemt duidelijk toe 

maar de capaciteit niet.

� Inderdaad is autobereikbaarheid van groot 

belang voor de ontwikkelingen, óók op 

stationslocaties.
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