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Op 2l februarijl. hield de Commissie Verkeer en Vervoer van Provin-
ciale Staten Utrecht een vergadering die gedeeltelijk was gewijd aan de
stand van zaken A12/HSL Oost en voor een ander deel aan rekening-
rijden. Onze voorzitter, Jan van Dijk, was door bemiddeling van een van
onze bestuursleden in de gelegenheid tijdens de vergadering het woord
e voeren. In deze Nieuwsbrief geven wij zijn verhaal in zijn geheel aan u

door.

dere problemen ontstaan. Deze bijzon-
dere problemen vraten om een bijzonde-
re oplossing. Daar werken wij in Maarn
met z'n allen samen heel hard aan. Daar-
over hoef ik u op dit moment verder
niets uit te leggen, alhoewel wij dat graag
doen, bij alle mogelijke gelegenheden.
Waar ik vanavond uw aandacht voor wil
vragen zijn de berichten die de laatste
weken in de publiciteit opduiken over de

zogeheten benuttingsvariant voor zowel
weg als spoor tussen Utrecht en Arn-
hem. Deze variant zou nieuw zijn en alle
problemen eenvoudig oplossen. Niets is

echter minder waar.

Op de eerste plaats is die variant niet
nieuw, want in alle plannen van de afge-
lopen ell jazeker elf jaar, is altijd sprake
geweest van een referentievariant. De
naamgeving is nu anders, maar in de
praktijk is er niet veel verschil.
Op de tweede plaats zou die variant veel

problemen op eenvoudige wijze oplos-
sen. Soms zou ik wel weer terug willen
naar de tijd dat ik nog in sprookjes ge-
loofde, maar dat gaat helaas niet en dat
geldt ook voor deze problemen.
lk wil graag concreet worden. Benut-
tingsmaatregelen voor het spoor beteke-
nen: voor 2 miljard gulden het spoor
voorzien van 25 kV stroomvoorziening.
zodat alle treinen die we willen laten rij-
den, inderdaad ook kunnen rijden en dan
ook nog op een enkel plekje met een
snelheid van meer dan l60 kmlh (iets
wat zonder 25 kV helemaal niet gaat.
Daarbij voor 1 ,2 miljard gulden alle trei-
nen voorzien van nieuwe apparatuur zo-
dat ze korter achter elkaar kunnen rijden.
Ook zullen geluidwerende voorzieningen
moeten worden getroffen. Daarnaast zul-
len alle overwegen moeten verdwijnen
omdat de bomen bijna nooit meer open-
gaan. Kosten daarvan onbekend.
Wel bekend is dat er van Utrecht naar
Arnhem op dit benuttingsspoor nooit
sprake kan zijn van een HST, een hoge-
snelheidstrein. Remmen voor elke bocht
en rustig blijven rijden achter de voor-
gaande regiotrein is het parool.
Kortom, meer benutting is niet de op-
lossing waarmee we visie laten zien,
waarmee we 

.l00 jaar vooruit kunnen,
waarmee je meer reizigers kunt trekken,
waarmee je vliegverkeer op korte afstand
kunt substitueren, waarmee je Nederland
aangesloten houdt op Europa, kortom
niet de oplossing waardoor je meetelt.
Benutting is wèl een oplossing die onno-
dig geld kost. lmmers binnen 10 jaar
staan we hier en op vele andere plaatsen
langs de lijn weer met elkaar te discus-
siëren, want er moet dan alsnog een
echte HST komen. Wat een verspilling
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Benuttingsvaria nt?

Geachte bestuurders van de provincie
Utrecht,

Als voorzitter van de Vereniging Bewo-
nersbelangen Maarn Maarsbergen heb ik
spreektijd in deze commissie gevraagd.
Wij zi)n zo gelukkig dat u allemaal al weet
dat er bij de op handen zijnde uitbrei-
ding van spoor- en snelweg tussen
Utrecht en Arnhem in Maarn hele bijzon-



Cevraagd: ltcht in de zaak.

van energie, moeite en mensen.

Wat voor het spoor geldt, geldt in wezen

ook voor de Al2. ln de provincie

Utrecht is sprake van bundeling van bei-

de tracés ten oosten van de stad

Utrecht. De uitbreidingsproblemen moe-

ten dus gebundeld worden aangepakt en

opgelost. ln wezen waren wij Utrechters
het daarover allang eens. Ook de snel-

weg moet nu na 50 jaar worden aange-

past aan de eisen van deze tijd en aan

die van de toekomst. Spitsstroken hel-

pen, dat weten we. Eigenlijk moet je ge-

woon zeggen: meer asfalt helpt.
Nu we op het punt staan als land, als

provincie, als regio, om beslissingen te

nemen met een groot toekomstbereik,
moeten we visie tonen en iets goeds

doen. Daaronder versta ik niet half werk

doen en veel geld uitgeven. Over 10 jaar

moeten we ons werk dan opnieuw doen,

de sporen verleggen in Bunnik, in Drie-

bergen-Zeist, in Maarn en dan opnieuw
25 kV aanleggen op die nieuwe sporen.
De ongelijkvloerse spoorwegovergang in

bijvoorbeeld Bunnik die we dan hebben,

kan na l0 jaar weer worden afgebroken
en misschien zijn de geluidsschermen
dan nog zo goed dat ze gewoon ver-
plaatst kunnen wordenl
Natuurlijk moet ook de landelijke politiek
hierover beslissen, maar met de grotere
invloed van provinciale en lokale over-
heden bij infrastructurele werken in

Nederland, kon het naar mijn mening

toch geen kwaad u hierover vanuit
Maarn namens de VBMM een bericht
te doen toekomen.
lk wens u veel visie, toekomstvaste op-
lossingen en tevreden inwoners van de

provincie toe, namens de Vereniging
Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen.

U weet wel dat is die club uit Maarn die
al 11 jaar bestaat, met bijna 600 leden

en contribuanten. De vereniging heeft
als enige doel het verkrijgen van een

goede oplossing voor de Al2lHSL
Oost.
Tot slot:
Benutting is geen oplossing,
Benutting kost veel geld,
Benutting toont gebrek aan visie.

lk dank u voor uw aandacht.

J.L.M. van Dijk, voorzítter

HSL videobanden
in de bibliotheek
verkrijgbaar
Begin 2000 heeft het projectbureau

HSL-Oosi een video uitgegeven met als

titel: Op één lijn.

Behalve de projectorganisatie zelf heb-

ben aan deze video ook veel betrokke-
nen die langs de spoorlijn wonen, mee-

gewerkt met meningen en commentaar.

Maarn komt in dit programma uitgebreid
aan het woord. De VBMM heeft twee

van deze videobanden ter beschikking
gekregen, speciaal om uit te lenen. Deze

banden zijn in de bibliotheek in De Twee

Marken verkrijgbaar. Het programma

duurt 32 minuten, maar als je eenmaal

kijkt, dan vliegt de tijd. Van harte aan-

bevolen dus.

Varìanten'tTeJ<J<r*r'

norbìi
De Klankbordgroep - inspraak, waarbij ook
onze vereniging haar geluid mag laten

horen - ontving een informatiepakket van

Rijkswaterstaat met een beschrijving van

een aantal varianten door en om het dorp
en de effecten daarvan.

ln tabellen worden die effecten naar hun

positief of negatief gehalte in vriendelijk
groen of dreigend rood weergegeven. Een

vluchtige blik op de tabellen leert ons dat
'Onder Langs'veel rood scoort en de va-

rianten door het dorp er vriendelijker uit-
zien. Dat roept verbazing op want het lijkt
niet logisch. En dan blijkt de kern van de

redenering er op neer te komen dat bij-
voorbeeld archeologische vindplaatsen en

cultuur-historische objecten niet te vervan-

gen zijn (rood), terwijl juist in het dorp
vele maatregelen genomen kunnen worden

om de Maarnse bevolking te beschermen

tegen het verkeersgeweld (groen). Het ver-

schil tussen de oerwereld en de maakbare

wereld. Waar praten we over in de oer-
wereld? Het rapport noemt een bijl en een

terp. De kans op aanwezigheid is hoog, ge-

middeld of laag. De plannenmakers laten er

weegfactoren op los (1 ,2 of 3). Zo wordt
het effect op landgoederen bepaald door
een aantal gewogen hectares. Meer nog

dan deze wonderbaarlijke nauwkeurigheid

verbaast het rapport als de visuele hinder
vanuit de trein en de auto wordt beoor-
deeld. Stelt u zich voor: de treinreiziger,

door het raam van zijn coupé genietend

van graffìti langs de spoorbaan, komt plot-
seling in een stukje tunnel. Dat is schrik-

ken! De plannenmakers hebben werkelijk

aan alles gedacht zeker als we lezen dat er

verschil in beleving bestaat als we uit een

open, halfopen of gesloten landschap ko-

men aandenderen.

Opnieuw dient zich het onvermijdelijke aan

dat gekozen zal moeten worden tussen bo-
men en mensen. En brengt juist het graaf-

werk voor'Onder Langs' al die mogelijke

archeologische schatten niet aan de op-
pervlakte?

De leefbaarheid van onze dorpen wordt
nog steeds ernstig bedreigd. Stellen we de
kwaliteit van het bestaan voor de

Maarnse/Maarsbergse bevolking centraa I

I dan is de keuze duidelijk. Alle geruststel-

lende beloften over beschermende maat-

regelen ten spijt, één ding staat vast: door
: het dorp - op welke manier dan ook -
I wordt een treurige vertoning. Daarom, als
I het nodþ is, gaan we op de barricaden,

: pardon. . . op de barrièie dwars door het

: dorp!

Ad Viseur

)



Beleid met streken
Met één pennenstreek werd vorig jaar de noordelijk tak van de
Betuweroute geschrapt en met een andere pennenstreek misschien nu
ook de HSL-Oost. De minister voert een beleid met streken. Het is jam-
mer dat juist in Nederland, waar de verkeers- en vervoersproblemen
steeds meer uit de hand lopen, niet meer visie en durf bestaan en een
krachtig beleid, resulterend in effectieve maatregelen.

Als men in de media nu al spreekt over
het vooruitzicht van 'elke minuut een

trein' op het bestaande tracé tussen
Utrecht en Arnhem, wordt wel erg ge-
makkelijk omgegaan met een probleem,
waarvan tot voor kort werd geoordeeld
dat een uitbreiding van sporen absoluut
noodzakelijk was. En dan praten we nog
niet eens over de A12.

-Het buitenland - want daar gebeurt alles

al - wordt er weer als voorbeeld bijge-
haald. Parijs: metro in de spits om de

twee minuten. Dat kan daar inderdaad
omdat er sprake is van hetzelfde type
trein dat stopt op elk station, met de-
zelfde snelheid rijdt en daardoor kort
achter elkaar kan rijden. Op de lijn
Utrecht-Arnhem is de situatie totaal an-

ders. Daar rijden Eurocity's, lntercity's,
sneltreinen, stoptreinen, goederentrei-
nen en hogesnelheidstreinen achter el-

Besluitvorming in Maarn

over de beste oplossi

Het Rijk brengt de traject-
nota's voor HSL en 412 uit

Offìciële inspraak op
de traiectnota's

Standpuntbepaling
ministers

Uitwerking 'Ontwerp-

Tracébesluit'

kaar over hetzelfde spoor. Om dat alle-
maal soepel te laten doorstromen zal er
nog heel wat infrastructuur moeten wor-
den bijgebouwd.
Zo zullen bijvoorbeeld alle overwegen

verdwijnen (hoe wordt dat in Maars-

bergen?), op diverse plaatsen moeten
extra inhaalsporen worden aangelegd
met lange wissels om vlotte voorbijrijdin-

ln de vorige nieuwsbrief is een tijdover-
zicht geplaatst over de periode 1989 tot
en met 2010. Als aanvulling daarop ziet u

hier een preciezer overzicht voor de pe-

riode ]999 l/n2OO1. ln Maarn en

Maarsbergen zijn we sinds medio 
.l999

gezamenlijk actief met het project 'Onder

Langsi Op 10 april a.s. zal de gemeente-
raad van Maarn de uiteindelijke versie

goedkeuren. Deze'Maarnse Variant' is een

van de vele oplossingen die het rijk nog in

beeld heeft. De tracénota wordt in 2000
voorbereid en zal naar alle waarschijnlijk-

heid na de zomer verschijnen. ln het 4de
kwartaal bestaat dan de mogelijkheid tot
officiële inspraak. ln het voorjaar van

2001 wordt naar verwachting door de mi-

nister van Verkeer en Waterstaat (Nete-
lenbos) en de minister van VROM (Pronk)

een trajectstandpunt ingenomen. Pas dán

weten we welke oplossing verder wordt
uitgewerkt. Wat ons betreft is dat Natuur-
lijk de 'Maarnse Variant'!

gen mogelijk te maken en op stations ex-

tra doorrijdsporen, vrij van de perrons.
Allemaal ruimtebeslag. Het begrip 'op
bestaand spoor' krijgt zo een oneigenlij-
ke betekenis en het geheel blijft een

kwetsbaar gedoe. We weten hoe matig
het nu al met de punctualiteit van NS is
gesteld. Voor Maarn zal handhaving van

het bestaande station nog meer parkeer-
problemen in het centrum opleveren dan

nu al het geval is.

De kans is groot dat de plannenmakers

geen kans onbenut laten om ons wijs te
maken dat de benuttingsvariant de beste

en meest verantwoorde aanpak is. Wij

zijn intussen wijzer geworden en weten

beter: alle redeneringen, hoe drog ook,
zullen ook nu weer ondergeschikt wor-
den gemaakt aan het beoogde doel.

De VBMM
website

Nu het hebben van een website zeker

niet meer veel geld hoeft te kosten,

heeft ook VBMM deze stap in het bren-
gen van informatie bij veel gei'nteresseer-

den gezet. Onze website: www.VBMM.nl
geeft uiteraard informatie over de ver-

eniging, de doelstellingen en de moge-
lijkheden om lid te worden. Daarnaast
zijn er vele interessante links naar sites

met nieuws en informatie, die op een an-
dere manier misschien niet zo eenvoudig
te vinden zouzijn. Van veel kanten heb-
ben we al positief commentaar gehad op
de site. Ook hebben zich reeds twee
nieuwe leden op deze manier gemeld.
Actualiteit is natuurlijk een vereiste, maar

dat is bij onze webmasteç Bartho Dröge
in goede handen. Voeg vbmm.nl toe aan

uw favorieten en kijk af en toe naar de

nieuwe links.
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De stand van zaken
en de plannen
Nu de gemeente Maarn, met participatie van veel betrokkenen, het plan
'Maarn Onderlangs' heeft afgerond en gepresenteerd, lijkt het goed om
in een kort overzicht de thans nog opportuun zijnde plannen eens naast
elkaar te zetten. Tevens geeft dat dan de gelegenheid om het standpunt
van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen voor elk plan
daarbij te vermelden.

over in de publicaties van de gemeente
kunnen lezen. Wij kunnen ons zeker vin-
den in deze variant.
Sinds een aantal weken is er de zogehe-
ten Benuttingsvariant. Op basis van

nieuwe inzichten zou er helemaal geen

spooruitbreiding meer nodig zijn. Elders

in dit nummer vindt U het commentaar
zoals onze voorzitter dat heeft gegeven

bij de presentatie van dit onderwerp in

de Commissie Verkeer en Vervoer van

Provinciale Staten Utrecht. Wij kunnen

ons nauwelijks voorstellen dat spooruit-
breiding, zoals reeds in 1975 voorzien,
opeens in 2000 niet meer nodig is als er

over datzelfde spoor nog extra treinen
moeten gaan rijden. Over de uitbreiding
met randstadspoor spreken we dan nog
niet eens. Op dezelfde manier doorrede-
nerend over de Al2 kan de uitbreiding
van het verkeer midden in het dorp met

de benutting van de vluchtstroken als

spitsstroken er ook nog wel bìj. Over ge-
luidhinder spreken we maar even niet.
Kortom, de benuttingsvariant is helemaal

geen oplossing.
Op 16 maart jl. heeft de Tweede Kamer

minister Netelenbos opdracht geteven
om toch vooral een volwaardige oplos-
sing voor de HSL-Oost in de afwegingen
mee te nemen. De Maarnse variant is

dus zeker niet van de baan.

Misschien is hier en daar een kleln beet-
je een vrije interpretatie gegeven van de

plannen zoals ze nu voorliggen. De ver-

dere uitwerking van deze plannen in de

loop van dit jaar zal uitwijzen hoe de

vlag er werkelijk bij gaat hangen. De in-

woners van Maarn en Maarsbergen blij-
ven alert.

Op de eerste plaats is er de zogeheten
Referentievariant. Dit plan gaat uit van

de minimaal noodzakelijke aanpassingen

om de doelstellingen van Rijkswaterstaat
en de Spoorwegen te halen. Deze doel-
stellingen zijn: Een filekans van minder
dan 107" op het 412 traject tussen
Veenendaal en Utrecht en het aanleggen
van een hogesnelheidslijn tussen Utrecht
en Duitsland. De Referentievariant gaat
daarbij dan uit van bochtaanpassingen in

het spoor en het zoveel verleggen van

de snelweg als noodzakelijk is. Volgens

het oordeel van de VBMM over deze

variant, wordt hierbij onevenredig veel

schade aan het dorp gedaan. Want met
de normen voor geluidhinder in de hand

zullen ter weerszijden van deze bundel
infrastructuur midden in het dorp muren

moeten worden gezet van zo'n Z tot 8
meter hoog. Als dan ook nog de spoor-
lijn op de huidige hoogte blijft, dan komt
er wel een hele hoge barrière midden in
het dorp. Over het herstel van ecologi-
sche verbindingen hoeven we in zo'n
geval natuurlijk niet te spreken. Kortom,
deze referentievariant moet in ieder ge-
val niet worden uitgevoerd. ln alle docu-
menten heeft deze variant altijd gefigu-
reerd als basis. De kosten van de andere

varianten zou je dan steeds kunnen spie-
gelen aan de kosten van dit basismodel.
Op de tweede plaats is er de omleiding
om de zuid, maar dan in bovengrondse
uitvoering. Dit is natuurlijk al een stuk
beter dan een infrastructuurbundel mid-
den in het dorp, maar daarmee wordt de

ene barrière vervangen door een andere

op een andere plaats. De geluidhinder
wordt niet weggenomen, ook hier zijn

hoge muren of dijken nodig en wederom

geldt het bezwaar van het niet goed her-
stellen van ecologische verbindingen.
Daarbij komt dan nog het visuele aspect
voor de recreant in het Nationale Park

De Heuvelrug. Bovendien zou in deze

situatie worden volstaan met één aan-

sluitpunt op 412 voor zowel Maarn als

Maarsbergen, te situeren tussen Maarn

en Maarsbergen in. Dit zal een grote toe-
vloed geven op het onderliggende we-

gennet. Ook deze oplossing verdient dus

niet de hoofdprijs van de VBMM.
Dan is er de Maarnse Variant. Dii is de

variant, ontwikkeld door een gemeente-
lijke werkgroep, die voor een groot deel
overdekt, zuidelijk om Maarn en langs

Maarsbergen heen gaat. Een overdekte
sleul dan wel een holle dijk, aan te leg-
gen boven het grondwater. U heeft hier-

Afrit A12 noordzijde Maarsbergen.
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