
Bijlage 4 1

2009RGW191 bijlage 
 

Haalbaarheid van “Historisch verantwoord en duurzaam openbaar  
vervoer Defensiemuseum en Hart van de Heuvelrug”, juni 2009 
 

1 Inleiding 
Op 8 juni heeft de heer Vossestein de nota “Historisch verantwoord en duurzaam openbaar vervoer 
Defensiemuseum en Hart van de Heuvelrug” aangeboden aan het Ministerie van Defensie, de vaste 
commissie van Defensie van de Tweede Kamer, Provinciale Staten Utrecht, Gedeputeerde Staten Utrecht 
en de colleges en raden van de gemeenten Zeist, Soest en Amersfoort. Naar aanleiding van deze nota is 
er bij de vaststelling van het ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg in de raad van Zeist een motie 
aangenomen waarin gevraagd wordt om de haalbaarheid van het voorstel van de heer Vossestein te 
onderzoeken. Ook aan de provinciale Staten is toegezegd dat de haalbaarheid van het voorstel nader 
beoordeeld zou worden.   
 
Deze quick scan van de haalbaarheid is opgesteld door het Programmabureau Hart van de Heuvelrug, 
namens  de Provincie Utrecht, de gemeenten Zeist, Soest en  Amersfoort en het Ministerie van Defensie. 
De Tweede kamer Commissie Defensie heeft de brief van de heer Vossestein ter kennisgeving 
aangenomen.  
 
De projectgroep adviseert om dit memo ter informatie in te brengen bij raden en staten. 
 

2 Conclusie 
Het voorstel wat gedaan wordt in de nota “Historisch verantwoord en duurzaam openbaar vervoer 
Defensiemuseum en Hart van de Heuvelrug” is niet haalbaar. De investeringskosten van 28- 30 MLN zijn 
te hoog om door de partijen gedragen te kunnen worden, De ramingen van de modal split en hiermee de 
prognoses van het aantal gebruikers zijn onrealistisch hoog. Desondanks is nog steeds sprake van een 
exploitatie tekort tussen de 1,6 en 2.,3 MLN per jaar. Hiermee is het voorstel financieel onhaalbaar. 
Daarnaast past het voorgestelde tracé niet binnen de visie op de herontwikkeling van de vliegbasis en is 
Defensie van mening dat het tracé over de Vlasakkers leidt tot ernstige belemmeringen in het 
oefengebruik en mogelijke problemen met beveiliging.  
 
De aanbeveling uit de nota om te zoeken naar duurzame vervoersoplossingen kan meegenomen worden 
in de uitwerking van de beoogde “recreatieve verbinding van Station Den Dolder via het 
museumkwartier naar Soesterberg, zoals opgenomen in het ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg.  
 

3 Quick Scan haalbaarheid 
 
3.1 Tracé 
Het voorgestelde tracé loopt vanaf NS station Den Dolder, langs de zuidflank van het Defensiemuseum, 
over de main runway naar een viaduct/onderdoorgang naar “Transferium de Stompert”, over de 
Vlasakkers naar Zon en Schild, de Bernhard Kazerne, vervolgens langs het spoor naar Dierenpark 
Amersfoort via de Barchman Wuytierslaan (BW-laan) naar het NS station Amersfoort centraal, zie figuur 
1. De haalbaarheid van het tracé zal per onderdeel beoordeeld worden. 
 
Tracé op de vliegbasis (Den Dolder – Stompert) 
Het in het ruimtelijk plan opgenomen tracé is zeer bewust gekozen. Het tracé loopt onder het ecoduct 
door en buigt pas enkele honderden meters verder naar het zuiden af. Hiervoor is bewust gekozen i.v.m. 
met de noodzakelijke rust in het gebied nabij het ecoduct. Het voorgestelde tracé door het 
“aanloopgebied” naar het ecoduct is om ecologische redenen niet haalbaar.  
 
Ten aanzien van het tracé langs de zuidkant van het museum vormt de combinatie met het zweefvliegen 
mogelijk een beperking. Daarnaast wordt in de plannen voor het museum veel aandacht besteed aan het 
uitzicht over de vliegheide en de landingsbanen. De openheid van dit uitzicht wordt met dit tracé 
verstoord en er ontstaat kans op verstoring van het functioneren van de daar beoogde heidecorridor. 
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Tenslotte heeft het tracé geen halteplaats in het dorp Soesterberg, waardoor er geen directe aansluiting 
met het dorpshart komt.  
 

In de oosthoek van de voormalige vliegbasis (middle east) zijn bewust geen routes gepland, zodat in 
deze hoek de bestaande hoge natuurkwaliteiten zich ongestoord verder kunnen ontwikkelen. Vanuit de 
ecologische saldobenadering is deze plek van rust noodzakelijk om de “verstoring”die op andere delen 
van het terrein plaatsvindt, te compenseren.   
 
In het voorstel wordt uitgegaan van een viaduct of onderdoorgang bij de van Weerden Poelman weg. In 
de vastgestelde plannen wordt uitgegaan van de realisatie van een faunapassage (zoals goten en 
kruipgangen) en eventueel aanvullende verkeersmaatregelen. Realisatie van een onderdoorgang of 
ecoduct is niet voorzien en brengt grote financiële consequenties met zich mee. Hier is geen dekking 
voor.  
 
Tracé Stompert – Bernhard Kazerne 
Ondanks het transferium bij de Stompert wil defensie parkeerplaatsen realiseren direct bij het museum 
om zo tegemoet te komen aan de behoefte van de bezoekers. Voor wat betreft het tracé over de 
Vlasakkers is Defensie van mening dat dit zeer belemmerend is voor het gebruik als oefenterrein mede 
gezien de beveiliging. Zonder de medewerking van defensie is dit tracé niet realiseerbaar.  
 

3.2 Vervoerswijze, frequentie en reizigersaantallen 
Voor het tracé Den Dolder Soesterberg heeft de stuurgroep Hart van de Heuvelrug de haalbaarheid van 
een railverbinding door DHV laten onderzoeken. Hierbij is o.a. aandacht besteed aan frequentie, de 
reizigersaantallen en de modal split. In het DHV rapport werd uitgegaan van een reguliere modal split 
van 5% die door realisering van een hoogwaardige OV-verbinding tot maximaal 15%  zou kunnen 
oplopen. In de Nota van Vossestein wordt uitgegaan van een OV-aandeel van 39% (trein) resp. 30% in 
geval van een bus. De provinciale en gemeentelijke verkeerskundigen achten dit onrealistisch. Ter 
vergelijking: voorzieningen in een hoogstedelijke omgeving bereiken met de juiste faciliteiten “slechts” 
een modal split van 25%. Door de te hoog ingeschatte modal split wordt er onterecht uitgegaan van een 
groter reizigersaandeel dan dat realistisch is.  
 

In de Nota van Vossestein wordt gesteld dat door de goede OV aansluiting er meer bezoekers in het 
museumkwartier zullen komen. In de berekeningen gaat men uit van een stijging van 100.000 – 
150.000 bezoekers op jaarbasis. Opmerkelijk is dat, uitgaande van de in het memo geschetste modal 
split, ook het aantal autobezoekers zal toenemen. De geraamde stijging van het aantal bezoekers wordt 
niet realistisch geacht. 
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Uitbreiding van het tracé tot Amersfoort levert meer reizigers op, maar brengt ook meer investerings- en 
exploitatiekosten met zich mee en veroorzaakt tegelijkertijd ongewenste concurrentie met regulier OV, 
zie 3.5. 
 
Investeringskosten 
De investeringskosten zijn geraamd op 28-35 MLN euro. Het is niet reëel te veronderstellen dat binnen 
de provincie, de gemeenten en het Ministerie van Defensie draagvlak is om deze kosten op zich te 
nemen. Daarnaast is er bij de onderbouwing van de 28 – 35 MLN een aantal kanttekeningen te plaatsen:  
 
Niet geraamde investeringskosten: 
- Den Dolder NS: extra haltevoorziening en extra belasting op de Fornheselaan 
- Het materieel is 2e hands (‘sloopmaterieel’), dit vergt extra aanpassingen en onderhoud.   
- Extra viaduct tussen vliegbasis Soesterberg en Vlasakkers (van Weerden Poelmanweg) 
- Nieuwe /aangepaste kruising nabij de NS-overweg BW-laan  
- Aansluiting op bestaand spoor/NS-station Amersfoort (westelijke entree). 
 

3.3 Exploitatiekosten 
Het inzetten van treinen betekent dat er minimaal 10.000 reizigers op dagbasis nodig zijn om een 
enigszins verantwoorde exploitatie te kunnen doen. Om deze aantallen te halen moet de frequentie van 
de nieuwe verbinding in ieder geval een kwartierdienst zijn in verband met aansluitingen te Amersfoort 
Station (en in mindere mate Den Dolder NS).  
 
In de nota worden gemiddeld 4.350 OV reizigers per dag verwacht. Los van de in 3.2 gemaakte 
kanttekeningen bij de onderbouwing van dit aantal, is het aantal van 4.350 OV reizigers per dag 
onvoldoende om een treinverbinding te exploiteren. De kostendekkingsgraad bedraagt volgens zijn 
berekeningen 41%, wat neerkomt op een exploitatietekort van 1,6 – 2,3 MLN per jaar. Dit is een 
onaanvaardbaar tekort, mede gezien het feit dat het hier grotendeels om recreatieve bestemmingen 
gaat, waarvoor een regulier OV alternatief is/wordt ontwikkeld 

3.4 Consequenties bestaand OV  
Het huidige streekvervoer in de vierhoek Den Dolder – Soesterberg – Amersfoort – Soest is relatief 
fijnmazig. De bestaande buslijnen hebben een belangrijke ontsluitende functie in dit gebied. Deze 
buslijnen zullen moeten blijven rijden. Het risico is dat er afroming zal plaatsvinden van de bestaande 
buslijnen ten gunste van de nieuwe light rail verbinding. Dit is ongunstig voor de exploitatie van het 
totale OV (bestaand OV + nieuwe light rail) in dit gebied. 
 
De bediening van Zon en Schild zal met de huidige busverbinding over de N237 beter bediend blijven 
dan met de light rail verbinding, in ieder geval van/naar Amersfoort NS. 
 
Dierenpark Amersfoort en de Bernhardkazerne wordt thans in voldoende mate en praktisch voor de deur 
ontsloten met bestaand streekvervoer.   
 


