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Rijksweg A12/E35: gateway to Europe
1948 We zien uistsluiten de spoorlijn, was er toen al méér den een eeuw.

1951 De snelweg er nu bij gekomen, parallel aan de spoorlijn

2017 Nog steeds slingeren spoorlijn en snelweg door Maarn en Maarsbergen
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Aanleg Rijksweg A12
In het kader van het Rijkswegenplan 1927 was besloten om een nieuwe weg aan te leggen
tussen Den Haag, Gouda en Utrecht. Deze 'Rijksweg 12' werd in 1932 in aanleg genomen,
nog op basis van de oorspronkelijke plannen van een enkelbaans weg met drie stroken, met
de middelste rijstrook voor verkeer in beide richtingen. Besloten werd om Rijksweg 12
volgens de allernieuwste inzichten te voorzien van 6, 25 meter brede rijbanen met daarnaast
vluchtstroken, gescheiden door een middenberm en vrij van gelijkvloerse kruispunten en
uitritten. Feitelijk mag Rijksweg 12 Den Haag – Utrecht daarmee aanspraak maken op het
predicaat van de eerste autosnelweg van Nederland. In het Rijkswegenplan 1938 werd deze
Rijksweg 12 doorgetrokken richting Veenendaal de Klomp.
Het Rijk had net de grond aangekocht tussen Utrecht en Maarsbergen, toen de 2e
Wereldoorlog uitbrak. De A12 was toen slechts gereed tussen Voorburg en Oudenrijn. In de
meidagen van 1940 was Rijksweg 12 tussen verkeersplein Oudenrijn en Houten in aanleg, en
de vaste brug over het Amsterdam-Rijnkanaal (de Galecopperbrug) was al klaar.
In 1939 werden de tunnels in Maarn en Maarsbergen gebouwd.

Tunnel Raadhuislaan in aanleg 1939
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Gezien van de Zuidkant

Gezien van de Noordkant
Reeds enkele weken na de Nederlandse capitulatie kreeg Rijkswaterstaat de mededeling van
de Duitse bezetter dat hij rijksweg 12, die in de oorspronkelijke Nederlandse wegenplannen
van de jaren 30 slechts tussen Den Haag en De Klomp bij Ede zou verlopen, noordelijk om
Arnhem wilde verlengen om bij Emmerik op de Hollandlinie richting Oberhausen aan te
sluiten, die op dat moment in aanleg was.
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De reden hiervoor was gelegen in het feit dat de Duitse bezetter de autosnelweg
“Kriegswichtig” had verklaard. Deze drang om de snelweg naar de Heimat aan te leggen
leidde bij de bevolking tot de wens dat de bezetter er ooit over zou vertrekken, wat leidde
tot de naam het Hazepad.
Tijdens de meidagen van 1945 was de weg oostelijk van Bunnik niet berijdbaar, en heeft de
weg dus nooit dienstgedaan als "Hazepad".
Geconcludeerd mag worden dat de aanleg van rijksweg 12 in opdracht van het Duitse gezag
uiteindelijk een uitstekende wegverbinding met Duitsland heeft opgeleverd, die veel beter
was dan de volgens vooroorlogse Nederlandse plannen ontworpen "provisorische"
verbinding via Nijmegen
In 1942 werden de meeste werkzaamheden stilgelegd, op dat moment waren de
aardebanen tussen Utrecht en de Duitse grens bijna gereed.
Door de weg in elk geval met één rijbaan aan te leggen, kon de drukke rijksweg 25 (huidige
N225) tussen Utrecht, Zeist, Rhenen en Arnhem worden ontlast. Hoewel voor het
gereedkomen van de weg tot Driebergen weinig middelen nodig waren, lag de prioriteit in
die eerste naoorlogse jaren niet bij wegaanleg. Met heel veel moeite konden voldoende
middelen en klinkers worden vrijgemaakt om in 1947 de noordelijke rijbaan tussen Bunnik
en Driebergen open te stellen.
Bij de aanleg van de A12 moest deze ter hoogte van de zandafgraving het spoor kruisen, wat
liep tussen het hoofdspoor Utrecht-Arnhem en het emplacement Maarn-Zanderijen.
Hiervoor is een kunstwerk gebouwd. Nog steeds zit er een heuvel in de A12 tussen
Driebergen en Maarn. Op het hoogste punt (hectometerpaaltje 76.0) is een brug die over
het spoor gaat.

De bult in de A12 vóór de blokkade van de tunnel
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Op 8 februari 1949 werd de eerste rijbaan tussen Driebergen en Maarsbergen als klinkerweg
opengesteld.

Klinkerweg ter hoogte van de Raadhuislaan

A12 Eerste rijksweg in Nederland (foto Deuxieme/Polyvisie 1952)
Pas op 28 april 1956 was de snelweg met beide rijstroken open tussen Driebergen en
Veenendaal.
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Het knooppunt bij Maarsbergen was een half klaverblad, met aan de noordzijde een
benzineverkooppunt. Bovenaan de foto langs de bosrand is de Tuindorpweg te zien, welke
ligt tussen Maarsbergen en Maarn. De benzinepomp in het klaverblad is in 2003 (?) gesloopt

Knooppunt Maarsbergen
Carel Godin de Beaufort, bewoner van kasteel Maarsbergen, stond eind vijftiger jaren
bekend als autocoureur. In april 1960 opende hij naast de Kleine Bloemheuvel het motel
Maarsbergen. Zijn Porsche stond meestal voor het motel geparkeerd. Het motel was een
middel voor Carel om met de opbrengst zijn racerij te financieren

Carel Godin de Beaufort met zijn Porsche
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Verbreding A12
Het grote verkeersaanbod maakte het
nodig de A12 in
capaciteit te vergroten. Tussen 2010 en
2014 was het stuk
tussen Utrecht en
Veenendaal aan de
beurt.
Met het oog op het
toenemende
autoverkeer opende in
2010 het nieuwe
Amrath hotel Maarsbergen op de plek van
het oude motel. En
aansluitend op de
kleine Bloemheuvel
verrijst een restaurant
van LaPlace.
Helaas was Amrath
om
economische
redenen gedwongen
het hotel na 5 jaar in
2015 weer te sluiten.
De files op de A12
Utrecht – Veenendaal
zijn een probleem op
zich, maar diezelfde
files leiden er ook toe
dat steeds meer weggebruikers vertraging proberen te vermijden door over alternatieve
routes van het zogenoemde onderliggende wegennet te gaan sluipen. Daardoor komt er
veel verkeer terecht op wegen die daarvoor niet bedoeld en niet geschikt zijn. Hinder voor
de omgeving is het gevolg. Ook de A12 zelf is een bron van hinder en overlast voor mensen
en voor de natuur in de omgeving van de weg. Het gaat daarbij om geluidhinder, visuele
hinder, verstoring, barrièrewerking
Op de foto: A12 - Verkeersstroom door Maarn en Maarsbergen
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Op 3 augustus 2012 zijn de plusstroken tussen Driebergen en Veenendaal in gebruik
genomen. Niet nadat voor de verbreding van de weg honderden bomen tussen snelweg en
spoorbaan op het traject Driebergen-Maarn gekapt moesten worden. De gemeenteraad van
de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil deze grond nu benutten voor een park met
zonnepanelen.

Na de kap van de bomen; in toekomst zonnepanelen?
In 2011-2012 werden ter hoogte van Austerlitz over de A12 en de spoorbaan het ecoduct
Mollebos,

Ecoduct het Mollebos
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en ten Oosten van Maarsbergen het ecoduct Rumelaar aangelegd. Deze zijn beide
belangrijke verbindingen in de ecologische hoofdstructuur van Nederland.
Verder moesten de tunnel over de N227 (Amersfoortseweg) in Maarn worden vervangen

Tunnel Amersfoortseweg

en de overige tunnels in Maarn en Maarsbergen worden verbreed.

Verbreding tunnel Raadhuislaan
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Bovendien werd ter hoogte van de Bakkersweg een fiets- en voetgangerstunnel aangelegd.
En werden op diverse plaatsen geluidsschermen geplaatst.
Het halve klaverblad bij Maarsbergen werd omgezet in een zogenaamde kluifrotonde.

Kluifrotonde Maarsbergen

Europese weg E35
De A12 is van Utrecht tot de Duitse grens deel van de Europese weg 35. Dit is een Klasse A
Noord-Zuid-referentieweg; ze verbindt het Nederlandse Amsterdam met het Italiaanse
Rome en komt hiermee op een afstand van ongeveer 1.817 kilometer. De route is volgt
vastgelegd: Amsterdam -Utrecht - Arnhem - Keulen - Frankfurt am Mainz - Basel - Lugano –
Milaan – Florence – Rome.

Regenboogroute
Als groot project in de Architectuurnota 2001-2004
leidde het project Routeontwerp A12 tot een integrale
visie: voor de weg en voor de omgeving. De visie,
genaamd Regenboogroute, werd in maart 2005
gepresenteerd. Deze visie ontleent zijn naam aan de
vaststelling dat de A12 allerlei landschapstypen
doorsnijdt: bos, stad, weidegebieden en de zogenoemde mozaïekgebieden (agrarische
gebieden in transformatie).

10

OMD2018 Notitie A12

Fred Warnaar

© CHC Maarn-Maarsbergen

Sinds 8 mei 2008 wordt de A12 van Den Haag tot de Duitse grens dus aangeduid met de
naam "Regenboogroute". Kunstwerken en wegmeubilair langs de weg zijn meer eenvormig
ontworpen, om de weg meer eenheid te geven. Om de route aan te duiden zijn op
lichtmasten langs de weg 1650 stickers met gekleurde strepen aangebracht. Het project
werd uitgevoerd door Routeontwerp en kostte €120.000. Inmiddels is besloten dat door de
te hoog uitgevallen kosten de A12 het enige traject zal blijven waar dit routeontwerp is
toegepast.
Bronnen: o.a.
WikipediA, Beeldarchief RWS, Website Marc Pieters.
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