Informatiebrochure
Tram Vlaanderen-Maastricht

Het project
Na vele, vele jaren krijgt Maastricht weer een tram. Niet zomaar een stadstram, maar een tram die grenzen
overschrijdt: een snelle verbinding tussen Vlaanderen en Maastricht.
een lengte van ongeveer 35 kilometer. Deze brengt reizigers bijna twee keer zo snel van A naar B als de huidige
Samen met de Vlaamse projectpartner De Lijn werken de gemeente Maastricht en de provincie Limburg vol
enthousiasme aan de uitwerking van alle plannen die noodzakelijk zijn voor de aanleg.

Wie?
In België
In 2004 presenteerde ze het ‘Spartacusplan’, waarmee ze het netwerk van openbaar vervoerverbindingen in
van de Vlaamse overheid en gaat de verbinding exploiteren voor eigen rekening en risico.

In Nederland
Tram Vlaanderen-Maastricht) verantwoordelijk voor de aanleg van het spoor en de haltes in Nederland.
Na de oplevering van het traject wordt de gemeente Maastricht verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van het tramspoor en de bijbehorende voorzieningen op Nederlands grondgebied.

Wat?
In totaal wordt de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht zo’n 35 kilometer lang. Het Nederlandse gedeelte
ligt helemaal op het grondgebied van de gemeente Maastricht en bestaat uit ongeveer 5 kilometer spoor

De cijfers
Het hele traject van Hasselt tot Maastricht zal met de tram in 39 minuten afgelegd worden.
Op dit moment doet het openbaar vervoer daar nog 71 minuten over.
van en naar Maastricht. In Hasselt liggen de vervoerscijfers nog hoger. Dat aantal zal bereikt worden in 2020, als
de tram zo’n drie jaar in gebruik is.

anders zijn. In de stad zal de tram tussen de 10 en 35 kilometer per uur rijden. Buiten de stad is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur.

De financiën
In Nederland worden de kosten voor aanleg van het spoor geraamd op € 45 miljoen. De gemeente Maastricht
draagt € 11 miljoen bij en de provincie Limburg € 10 miljoen.

Waar?

De route
goederenspoorlijn uit Lanaken. Nabij de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van Belvédère en op loopafstand
van Boschpoort wordt een tramhalte aangelegd. Via Boschpoort rijdt de tram onder de Noorderbrug via de
Boschstraat de binnenstad in. Vanaf dit punt moeten nieuwe rails worden aangelegd.
Via de Boschstraat gaat de tram dan over de Bassinbrug naar de halte Centrum op de Maasboulevard.
gebruik van een gezamenlijke tram/busbaan. Daarna volgt de tram de route via de Wilhelminabrug en de Sint

Waarom?
De verbinding tussen Belgisch Limburg en Maastricht is belangrijk. Op dit moment zijn zowel de verbindingen

Het alternatief

Ook komt er een halte bij de universiteitscampus Diepenbeek, waar studentenuitwisseling met de

met partnerstad Hasselt.

De toekomst
al ervaren.

Wanneer?
De planning is om in 2017 de eerste reizigers met deze tram te vervoeren.
Daar gaat natuurlijk een intensief traject met enkele tussen besluiten aan vooraf.
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