
 

 

 

VERSLAG BESPREKING 

 

 

 

 

 

DATUM 14-4-2016 

AANWEZIG Gedeputeerde Verbeek-Nijhof, wethouder Veldhuizen, directeur ProRail De Vries 

AFWEZIG Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

VERSLAG A.K. Evers 

 

Bos Beek variant 

De stuurgroep bespreekt de overdekte en verlengde Bos Beek variant en constateert dat: 

- De variant maakbaar is en naar verwachting zal voldoen aan de eisen voor de doorstroming 

- De aanleg van het afsluitende dek op maaiveld leidt tot extra projectkosten 

- De uitplaatsing van de bedrijven Bos en Van Beek leidt tot extra vastgoedkosten  

- De som van de geraamde kosten voor de aanleg van het dek en de vastgoedkosten € 9 mln bedraagt 

- Voor dit ontwerp ten opzichte van de bestaande varianten aanvullende kosten te verwachten zijn als 

gevolg van: 

o de verplaatsing van de Shell en Tinq tankstations 

o een diepere en langere tunnel 

o een langere Bosweg en daarmee gepaard gaande EHS compensatie 

- Vanuit het Rijk, de grootste financier, sterk wordt aangedrongen op spoedige realisatie (Maarsbergen is 

de laatste overweg in de serie met Bunnik en Driebergen-Zeist) 

- Volgens de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst de extra kosten voor de rekening komen van 

de initiatiefnemer van de scopewijziging, in dit geval de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zie ook 

“Toelichting financieel kader” bij de vergaderstukken voor de raadsvergadering van 21 april. 

  

De stuurgroep concludeert dat de overdekte Bos Beek variant: 

- Het projectbudget ver overschrijdt 

- Te grote risico’s bevat in tijd en geld 

- Vanwege bovenstaande constateringen niet als een haalbare variant is te beschouwen.  

 

(on-)Veiligheid bij tijdelijke spoorwegovergang Dorpsplan 

Alle ontwerpen  voor de spoorwegovergangen van ProRail moeten voldoen aan de technische voorschriften. 

Deze voorschriften maken geen onderscheid tussen tijdelijke en definitieve situaties. Bij projecten waar 

onderdoorgangen of viaducten in plaats van een overweg worden ontwikkeld moet vaak de overweg tijdelijk 

worden verplaatst om ruimte maken voor de bouw van de onderdoorgang of viaduct. Dit is veelal onvermijdelijk.  

 

Zo’n tijdelijke overweg wordt dus ontworpen als ware het een definitieve situatie. Ondanks dat zo’n tijdelijke 

overweg aan de voorschriften voldoet, ziet ProRail in de praktijk dat er bij tijdelijke overwegen meer ongevallen 

plaatsvinden dan bij de ‘oude situatie’. Er is geen echte verklaring voor. Vermoed wordt dat de onbekendheid met 

de gewijzigde situatie mensen in verwarring brengt, waardoor twijfel ontstaat. En twijfel kan leiden tot riskant 

gedrag. Zeker als nabij de overweg afslagen of voorsorteervakken aanwezig zijn. 

 

Uit de ervaring van ProRail blijkt dat er bij de bouw van het project ‘Almelo verdiept’ 2 dodelijke ongevallen te 

betreuren waren in de 2 jaar bouwtijd. Onlangs vond in Bilthoven een dodelijk ongeval plaats op de tijdelijke 

fietsoverweg langs de Soestdijkseweg. 

  

Conclusie 

Vanuit deze ervaringen kijkend naar de situatie in Maarsbergen kan worden gesteld dat een tijdelijke overweg 

technisch mogelijk is, maar de mogelijkheid om een tijdelijk overweg te voorkomen de sterke voorkeur heeft 

vanuit ProRail. 


