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Traject HST-Oost en Atz tussen Utrecht en Veenendaal
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mogelijke omleiding weg en spoor
Ar2

Op deze kaarr van Rijkswaterstaat staan de mogelijke omleidingen aangegeven van de HST-Oost en de AI2
tussen Utrecht en Veenendaal. Duidelijk is te zien dat bU OdUk en Maarn/Maarsbergen alternatieve routes
worden gezocht.
Voor Maarn/Maarsbergen gaat het om drie varianten:
l. alles sarnen\¡oegen op de bestaande tracé's;
2. aTles sarnenvoegen op de bestaande tracé's, rnaar de sporen voor de hogesnelheidstrein'Om de
3. alles samenvoegen'Om de Zuid'.

Zúd';

Het is yaÍt zeer groot belang dat voor Maarn/Maarsbergen een uitstekende oplossing wordt gekozen. De
VBMM heeft bij de oprichting van het gemeentelijk Platform Maarn/Maarsbergen, samen met de andere
belanghebbende partijen, van harte ingestemd met het standpunt dat neerkomt op:

*
*
*
*
*

De bestaande barrière van spoor- en snelweg moet weg. De uiteindelijke oplossing voor HST-Oost en
Al2 moet duurzaam omgaan met de ruimte en zoveel mogelijk winst opleveren voor zowel de bewoners van onze dorpen als voor natuur, landschap en milieu.
HST-Oost en 412 dienen gezarnenlijk te u,orden aangepakt; uitgangspunt is bundeling van de infrastructuur onder de grond.
Elke oplossing moet \/oor zowel Maarn als Maarsbergen aanvaardbaar zijn.
Iedere denkbare oplossing moet degelijk worden onderzocht; geen enkele oplossing mag van tevoren

worden uitgesloten.
Ieder r.oorstel tot een oplossing dient objectief en controleerbaar beoordeelci te kunnen worden op
zoveel mogeli¡k relevante aspecten.

Op grond van deze uitgangspunten beoordeelt onze vereniging de eerder genoemde varianten als volgt:

1. Verbreding van de bestaande tracé's is alleen aanvaardbaar op basis \/an een volledig ondergrondse
oplossing zowel in Maarn als in Maarsbergen; alle (deels) bovengrondse oplossingen wijzen wij in dit
kader af.
2. Een gesplitste oplossing heft de barrière niet op en is daarom onaanvaardbaar. Onder alle omstandigheden dient er sprake te zijn van bundeling van Al2, spoor\ /eg en hogesnelheidslijn.
3. Alles samenvoegen, grotendeels ondergronds 'Om de Zuid' met een uitstekende inpassing in het landschap, hjkt naar onze mening vooralsnog de meest acceptabele variant.
Samen met het Platform Maarn/Maarsbergen houden wij de vinger aan de pols en zullen we gezamenlijk al
het mogelijke doen om de \/erantwoordelijke ministers en de volksvertegenwoordigers in Eerste en Tr.veede
Kamer het voor onze dorpen beste alternatief te laten kiezen.
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