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Stedenbouwkundig advies ondertunneling spoor Maarsbergen 
 
Inleiding 
Kien Ontwerp is namens de bewoners en ondernemers van Maarsbergen ruime tijd 
betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de ondertunneling van het spoor en het 
leefbaarder maken van het dorp. De bewoners en ondernemers zijn succesvol geweest in 
het aandacht vragen voor hun leefklimaat. De provinciale weg die door het dorp gaat, levert 
niet alleen een opdeling van het dorp, maar veroorzaakt ook overlast en een bedreiging voor 
de veiligheid. 
 
De oplossing die samen met de mensen van de gemeente, provincie en ProRail was 
bedacht getuigde van de wil om tot een voor de plek passende oplossing te komen. Diverse 
expertmeetings hebben bevestigd dat dit de meest optimale variant was. De provincie was 
uiteindelijk bereid een flinke duit in het zakje te doen. 
 
Om procedurele reden is door PRoRail doorgewerkt aan een variant ‘om de west’. Een 
integrale blik op deze variant door bewoners en ondernemers heeft tot divers reacties geleid. 
 
Integrale planvorming 
Als ontwerpbureau voor de ruimtelijke ordening streven wij naar een integrale aanpak van 
ruimtelijke opgaven. Dit vraagt meer dan ooit om slimme oplossingen die soms buiten de 
scope van een project liggen. Zowel de gemeente als de provincie hebben met hun 
grondhouding aangetoond een dergelijke aanpak te steunen. 
 
Ook de nieuwe variant ‘om de west’ vraagt om een optimalisatieslag die een integrale 
verbetering geeft voor alle bewoners van Maarsbergen, een logische en functionele 
oplossing biedt voor het verkeer en kansen biedt voor een passende afronding van de kern 
van Maarsbergen. Dezelfde aandacht voor de oorspronkelijke dorpsvariant. Het wordt er 
beter van. 
 
 
Bos-beekvariant 
De door de bewoners en ondernemers voorgestelde variant onder de terreinen van Bos en 
Beek leiden tot grote uitdagingen. Ook het tegelijkertijd verplaatsen van de benzinestations 
maakt de opgave complexer. Maar complexiteit is relatief. Voor Maarsbergen als relatief 
kleine kern zijn dit grote ingrepen, maar op landelijk niveau is dit een relatief kleine ingreep. 
Een houding en visie op landelijk niveau is naar onze mening geheel op zijn plek. De opgave 
maakt deel uit van het landelijke en regionale infrastructurele netwerk. De opgave dient dan 
ook op dat niveau bekeken worden. Het is daarbij niet alleen een verkeerskundige opgave, 
maar een integrale ruimtelijke ordeningsopgave. Goede ruimtelijke ordening is wettelijk een 
randvoorwaarde. Maar wat is een goede ruimtelijke opgave? 
 



Zuidsingel 8a
3811 HA  Amersfoort
0334328243

info@kienontwerp.nl
www.kienontwerp.nl

bank NL60RABO0309334012
KvK 57997721
BTW NL852827556B01

Een goede ruimtelijke opgave is tijdsafhankelijk. De maatschappelijke context is bepalend 
voor wat gezien kan worden als goede ruimtelijke ordening. Vandaag de dag zijn 
burgerparticipatie en duurzaamheid (in al zijn brede opvattingen) actueler dan ooit.  
 
De burgerparticipatie lijkt in dit project goed opgepakt. Een duurzame oplossing moet naar 
onze mening komen uit een interdisciplinaire visie op de opgave. Naar onze mening dient er 
een visie te worden ontwikkeld, waarmee Maarsbergen, de provincie en natuurlijk het rijk 
verkeerskundig en qua stedenbouw tientallenjaren vooruit kan. Een visie met voldoende 
flexibiliteit en aandacht voor de leefbaarheid van het dorp, maar ook voldoende flexibiliteit 
voor de afwikkeling van het verkeer. 
 
 
Stedenbouwkundige overwegingen varianten 
Bij het vergelijken van de West-variant en de Bos-Beekvariant gelden naar onze mening 
twee basisgedachten: 
1. Het verkeer dient goed afgewikkeld te worden 
2. De leefbaarheid in het dorp moet worden verbeterd 
 
Stedenbouwkundig zien wij de volgende  
 
Over langere lengte dubbele infrastructuur 
In de west-variant loopt over een lange lengte dubbele infrastructuur. Zowel de tunnel bak 
als de route naar Maarn belasten het bos. In de Beekvariant zijn er verschillende 
mogelijkheden om een route naar Maarn te realiseren (via de kerk, over de tunnelbak of door 
het bos) 
 
Langere lengte 
De west-variant kent een langer tracé dan de Bos-Beekvariant. De west-variant komt erg 
dicht langs de woningen aan de Engweg. De besparing in de lengte kan geïnvesteerd 
worden in de afdekking van de tunnelbak. Daarnaast houdt de Bos-Beekvariant meer 
afstand tot de woningen aan de Engweg. 
 
Langere tunnelbak bij Bos-Beekvariant 
De Bos-Beekvariant kent een langere tunnelbak. Dat leidt voor dat deel tot hogere kosten. 
Een langere tunnelbak leidt ook tot een langere (deels verdiepte) aanlooproute. Zowel de 
langere tunnelbak en aanlooproute hebben als reden een aangenamer leefklimaat in 
Maarsbergen. De basisgedachte van de oorspronkelijke bewonersvariant. Deze meerwaarde 
lijkt bij de West-variant minder vanzelfsprekend. 
 
Belasting andere bewoners 
De dorpsvariant ging uit van een verlengde tunnelbak die deels overdekt was. Het tracé liep 
langs bewoners die nu al overlast ervaren van het verkeer. De variant ‘om de west’ gaat 
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langs de achtertuinen van mensen die nu aan een bos van een landgoed wonen. De Bos-
Beek-variant  
 
Verdwijnen benzinestations 
De Bos-Beekvariant wordt gecombineerd met de lang gekoesterde wens van de bewoners 
van Maarsbergen om de brandstofvulpunten te verplaatsen. Omdat het hier gaat om een 
ontwikkeling op de lange termijn (i.v.m. de uitwerking, planologische procedures en 
technische voorbereiding) moet de invloed van de ingreep ook bekeken worden over die 
tijdsperiode. Alle mogelijk te verwachten ruimtelijke ingrepen die in die tijdsperiode kunnen 
voordoen of wenselijk zijn moet je mee laten wegen in de te kiezen oplossing. Kies voor een 
ruime scope. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden in Maarsbergen 
De geschetste oplossing in de Bos-Beekvariant laat een kleinere rotonde zien. Deze rotonde 
ligt op de plek van de brandstofvulpunten. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor voldoende 
diepte voor de tunnel. Deze ruimte biedt tevens de mogelijkheid om de locatie van de 
brandweerkazerne in te vullen met bijvoorbeeld nieuwe woningbouw. Het dorp krijgt zo een 
meer evenwichtige kern die echt als ontmoetingsplek voor de inwoners van Maarsbergen 
kan functioneren. De te realiseren woningbouw kan tevens een bijdrage leveren aan de 
kosten van het project. 
 
 
Advies 
De twee varianten laten grote verschillen zien. De ruimtelijke en financiële gevolgen van 
beide varianten zijn zeer verschillend. Op basis van de beschikbare kennis lijkt een goede 
objectieve beoordeling van de varianten echter nog niet mogelijk. 
 
Wij adviseren om de twee varianten op hun gevolgen op integrale wijze verder uit te werken 
om vervolgens een onderbouwde keuze te kunnen maken. 
 
Daarvoor dient er naar onze mening een integrale ruimtelijke visie op Maarsbergen te 
worden ontwikkeld voor de langere termijn. Met de nu voorliggende opgave in het 
achterhoofd dient goed gekeken te worden hoe het dorp zich de komende 10 jaar kan 
ontwikkelen. Deze visie vormt vervolgens input voor de te kiezen beste oplossing voor de 
ingrijpende verkeersoplossing. Dat is volgens ons al jaren de meest succesvolle manier van 
werken in de ruimtelijke ordening in Nederland. Neem nu tijd en bespaar tijd in de toekomst! 
Slimme (of duurzame) oplossingen zijn onbetaalbaar! 
 
 




