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Hoofdstuk 1
Inleiding
In mei 2004 presenteerde de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn een visie over de
verbetering van het openbaar vervoer in Belgisch-Limburg, genaamd het Spartacusplan. Dit plan voorziet onder meer in het completeren van het netwerk van openbaar
vervoerverbindingen in Belgisch-Limburg door diverse regionale railverbindingen, te
weten:
• Hasselt - Maastricht;
• Hasselt - Maasmechelen (en wellicht zelfs Sittard);
• Hasselt - Neerpelt (en wellicht zelfs Eindhoven).
De realisatie van de railverbinding Maastricht - Hasselt, die een internationale (grensoverschrijdende) verbinding vormt tussen de hoofdsteden van Belgisch-Limburg en
Nederlands-Limburg, heeft de eerste prioriteit.
binding tussen beide hoofdsteden - zoals beoogd wordt
met het Spartacusplan - zorgt voor een snelle verbinding in zo’n 37 minuten; daardoor zullen bezoekers aan
de stad Maastricht uit Belgisch-Limburg vaker de tram
nemen in plaats van de auto. Zo draagt deze tramverbinding sterk bij aan het economisch functioneren van de
stad Maastricht en aan een betere bereikbaarheid van
het Belgische achterland en het Belgische spoorwegennet vanuit Maastricht. Daarnaast zorgt de nieuwe tramverbinding ervoor dat de twee provinciehoofdsteden en
universiteitssteden Maastricht en Hasselt optimaal met
elkaar worden verbonden. Al enkele jaren wordt aan
beide kanten van de grens gewerkt aan de voorbereiding
van dit - voor de stad Maastricht en de regio Zuid-Limburg - belangrijke project.
Het Spartacusplan met in zwart de bestaande spoorverbindingen,
in blauw de nieuwe regionale sneltramverbindingen en in geel de
(nieuwe) snelbusverbindingen.

Sinds jaar en dag wordt de stad Maastricht bezocht door
vele Belgische kooptoeristen, die vaak afkomstig zijn uit
Belgisch-Limburg. Deze toeristen bezoeken Maastricht
nu veelal met de auto. De openbaar vervoerverbindingen
zijn namelijk op dit moment van lage kwaliteit, maar
ook de autobereikbaarheid vanuit Belgisch-Limburg
naar Maastricht is niet op een passend kwaliteitsniveau.
Een aantrekkelijke, hoogwaardige openbaar vervoerver-
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In 2007 verscheen de ‘Strategienota tram Vlaanderen
- Maastricht’. In deze nota zijn de kaders en randvoorwaarden voor dit project aangegeven, evenals de
mogelijke varianten voor een dergelijke verbinding, die
onderzocht zouden gaan worden.
In 2008 verscheen de ‘Koersnota tram Vlaanderen Maastricht’. In deze nota is onder meer vastgelegd dat
gekozen wordt voor de stadsvariant; een verbinding
door de binnenstad van Maastricht.

Ook ondertekenden medio 2008 alle betrokken partijen
een intentieovereenkomst, waarin zij zich uitspraken
voor en zich committeerden aan de voorbereiding van
de realisatie van de tramlijn Vlaanderen - Maastricht.
Vervolgens verscheen in 2009 de ‘Bestuurlijke rapportage tram Vlaanderen - Maastricht’. Hierin zijn de
verschillende mogelijke tracés door de binnenstad in
kaart gebracht, waaronder Markttracé, Maastracé via
Bassinbrug en Maastracé via verlengde Fransensingel
(Sappi), en beoordeeld op diverse aspecten.
De gemeenteraad van Maastricht adviseerde in 2009 het
volgende:
• commissie is in meerderheid voorstander van de
tramverbinding Vlaanderen - Maastricht;
• commissie wenst dat de varianten via de Maasboulevard en via de Markt verder onderzocht worden;
• commissie wenst nog enkele andere varianten toe te
voegen aan onderzoek, zoals een variant met kop
maken Boschstraat en een variant tussen de
gebouwen van Mosae Forum.
In maart 2010 ondertekenden vertegenwoordigers van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Milieu), de provincie Limburg en de gemeente
Maastricht een overeenkomst over de realisatie en
financiering van diverse openbaar vervoerprojecten in
Limburg, het zogenaamde Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV). Daarin zijn bindende
afspraken gemaakt over de financiering van de aanleg
van de tramverbinding en bijbehorende voorzieningen
op Nederlands grondgebied. Hiermee is een goede
basis gelegd voor het financieel haalbaar maken van dit
project.
Nu ligt het ‘Beslisdocument stadstracé tram Vlaanderen
- Maastricht’ voor. Op basis van dit document wordt aan

Maastricht heeft een (eu-)regionale winkelfunctie.

de gemeenteraad van Maastricht voorgesteld om een
definitief besluit te nemen over de tracékeuze door de
binnenstad van Maastricht.
Het Beslisdocument gaat achtereenvolgens in op:
• scope, doel en uitgangspunten van het project
(hoofdstuk 2);
• historie project; wat ging vooraf ? (hoofdstuk 3);
• beschrijving van de verschillende onderzochte tracévarianten (hoofdstuk 4);
• afweging en beoordeling verschillende onderzochte
tracévarianten (hoofdstuk 5);
• het vervolg van het project; wat komt hierna?
(hoofdstuk 6).
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Het project tramverbinding Vlaanderen - Maastricht bestaat uit:
• de aanleg van een elektrische tramverbinding tussen het Centraal Station in Hasselt en
het Centraal Station in Maastricht over een lengte van circa 35 kilometer;
• de aanleg van diverse haltes aan deze verbinding. In Maastricht komen deze haltes ter
hoogte van Belvédère, de binnenstad en het Centraal Station.
De nieuwe tramverbinding wordt in België gerealiseerd door de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn - in opdracht van de Vlaamse Overheid - en in Nederland door de gemeente Maastricht en de provincie Limburg. De Lijn gaat de tramverbinding exploiteren voor eigen rekening en risico.
Uitgangspunt is dat de tram uiterlijk in 2016 2 keer per uur per richting gaat rijden,
zo veel mogelijk over dubbel spoor. In 2020 zullen naar verwachting jaarlijks zo’n 3
miljoen reizigers gebruik maken van de tram. Er is € 45.000.000 beschikbaar voor de
aanleg van de spoorlijn met bijbehorende voorzieningen op Nederlands grondgebied.
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Hoofdstuk 2
Het project

Het project tram Vlaanderen - Maastricht bestaat uit:					
• de realisatie van een tramverbinding tussen het Centraal Station in Hasselt en het    
Centraal Station in Maastricht over een lengte van circa 35 kilometer;			
• de realisatie van diverse haltevoorzieningen aan deze verbinding, waaronder haltes
op het grondgebied van Maastricht ter hoogte van Belvédère, de binnenstad en het 		
Centraal Station.

De nieuwe tramverbinding verbindt de twee provinciehoofdsteden.

Het doel van de tramverbinding tussen Hasselt en
Maastricht is om een stevige impuls te geven aan de
bereikbaarheid van de aan deze tramverbinding gelegen
stedelijke gebieden en hierdoor bij te dragen aan versterking van het maatschappelijk en economisch functioneren van deze stedelijke gebieden. Vele buitenlandse
steden, die Maastricht hierin zijn voorgegaan, laten
zien dat dergelijke effecten haalbaar zijn.

Van de nieuwe tramverbinding zullen jaarlijks zo’n 3
miljoen reizigers gebruik maken, zo verwacht De Lijn.
Dit reizigersaantal zal waarschijnlijk in 2020 worden
bereikt. Op dit moment maken amper 500.000 reizigers
per jaar gebruik van het openbaar vervoer tussen Hasselt en Maastricht.
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De nieuwe tramverbinding wordt gerealiseerd
door de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn in opdracht van de Vlaamse Overheid - en door
de Nederlandse overheden, in casu de gemeente
Maastricht en de provincie Limburg; ieder is verantwoordelijk voor de aanleg van de tramverbinding en bijbehorende haltevoorzieningen op zijn
grondgebied.
Het Nederlandse gedeelte ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Maastricht en bestaat uit
circa 5 kilometer tramverbinding en drie haltes.
De tramverbinding moet zo worden gerealiseerd,
dat de reistijd tussen station Hasselt en station
Maastricht minder dan 40 minuten duurt.
Bij aanvang zal de tram op werkdagen en zaterdagen 2 maal per uur rijden. In de avonduren en
op zondagen kan deze frequentie anders zijn.
Om in de toekomst de dienstverlening te kunnen uitbreiden, moet het tramspoor geschikt zijn
voor een bedieningsfrequentie van 4 keer per uur
per richting. Dit betekent dat zo veel als mogelijk
uitgegaan moet worden van dubbel spoor.
De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn gaat de
tramverbinding exploiteren voor eigen rekening
en risico.
De gemeente Maastricht wordt na oplevering verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
het tramspoor en bijbehorende voorzieningen op
haar eigen grondgebied.
Het project tram Vlaanderen - Maastricht moet
voldoen aan alle relevante regelgeving op het
gebied van milieu.
De aandrijving van de trams zal elektrisch zijn
door middel van bovenleidingen.
Aanvankelijk zullen de trams circa 40 meter lang
zijn, maar op termijn wordt het noodzakelijk om
met trams te rijden met een lengte van 80 meter.
Dit stelt eisen aan de inrichting en inpassing van
de spoorverbinding en haltevoorzieningen.
De spoorverbinding moet voldoen aan alle inter-

pagina 8

nationale en nationale veiligheidseisen en aan alle
technische eisen, zoals bijvoorbeeld type rails en
horizontale en verticale alignementen, et cetera.
De tramverbinding Vlaanderen - Maastricht moet
goed toegankelijk zijn voor mensen met een
functiebeperking. Daarom moeten de haltevoorzieningen worden aangelegd op een hoogte van 35
centimeter t.o.v. de ligging van de rails.
Het project tram Vlaanderen - Maastricht moet
op Nederlands grondgebied zorgvuldig, sober en
kosteneffectief worden ingepast in de bestaande
omgeving.
Het project tram Vlaanderen - Maastricht moet
op Nederlands grondgebied nauwkeurig worden
afgestemd met een aantal andere ruimtelijke- en
infrastructurele projecten, zoals:
• gebiedsontwikkeling Belvédère;
• herstructurering Stationsomgeving;
• ruimtelijk Mobiliteitspakket Maastricht-Noord
(o.a. verlegging Noorderbrugtracé).

Op 22 maart 2005 heeft de gemeenteraad van Maastricht
besloten de OV-as om te leggen van de Markt-Boschstraat naar de Maasboulevard-Bassinbrug; hiervan is de
eerste fase uitgevoerd en is de tweede fase vooralsnog
uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Voor het
project tram Vlaanderen - Maastricht hanteren we als
uitgangspunt dat de tweede fase van de omlegging van
de OV-as wordt uitgevoerd en dat hiermee bij de inpassing van de tramverbinding rekening moet worden
gehouden.
Er is een projectbudget beschikbaar van € 45.000.000
voor de aanleg van de spoorlijn (incl. bijbehorende
voorzieningen) op Nederlands grondgebied (prijspeil
2009 en exclusief BTW). Dit is exclusief de aanleg van
de (voorlopige) eindhalte van de tramverbinding bij het
station Maastricht; de financiële dekking hiervan komt
ten laste van het project ‘Herstructurering Stationsomgeving’.
Uitgangspunt is dat de exploitatie van de tramverbinding Vlaanderen - Maastricht uiterlijk start in 2016.

Zicht op Maastricht met stadsontwikkeling Belvédère.
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Op diverse momenten heeft informatievoorziening en besluitvorming plaatsgevonden
over de tramverbinding Vlaanderen - Maastricht bij de gemeenteraad van Maastricht en
Provinciale Staten van Limburg.
Er zijn overeenkomsten gesloten voor de projectfinanciering tussen Rijk, Provincie
Limburg en de gemeente Maastricht. De projectorganisatie is opgestart.
Er zijn verschillende verkennende onderzoeken gedaan naar o.a. inpassing, vervoerwaarde, beheer en instandhouding, railtechniek et cetera. In de aanloop zijn drie documenten aangeboden aan de gemeenteraad van Maastricht: de Strategienota (oktober
2007), de Koersnota (april 2008) en de bestuurlijke rapportage (april 2009).
Naar aanleiding van deze laatste rapportage heeft de gemeenteraad gevraagd om variant A (via de Maasboulevard) en variant C (via de Markt) nader uit te werken. Verder
vroeg de raad om nader onderzoek naar een routevariant door Mosae Forum en naar de
mogelijkheden om de tram te laten stoppen op de Boschstraat, zonder dat hij over de
Markt hoeft te rijden.

pagina 10

Hoofdstuk 3
Wat ging vooraf ?
In de inleiding is kort een aantal belangrijke beslissingen en momenten genoemd voor
het project tramverbinding Vlaanderen - Maastricht. In dit hoofdstuk wordt hierop
nog wat dieper ingezoomd. Een totaaloverzicht van de al genomen besluiten treft u
aan in bijlage 1. Paragraaf 3.1 bevat een samenvatting van de drie rapportages die al
eerder in de gemeenteraad zijn behandeld. In paragraaf 3.2 wordt nieuwe informatie
toegelicht, die tot stand is gekomen na de behandeling van de bestuurlijke rapportage
van april 2009. Paragraaf 3.3 bevat de belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk.
Voordat we daar op in gaan, markeren wij onderstaand het startmoment voor de Tram
Vlaanderen - Maastricht.
Op 30 juni 2008 is er een
´Intentieverklaring Tram
Vlaanderen-Maastricht´
ondertekend. Daarin onderschrijven de ondertekenende partijen het streven
naar en het samenwerken
bij de realisatie van de
tramverbinding tussen
Hasselt en Maastricht.
Deze intentieverklaring
is onder meer onderte-

die de inzichten en stand van zaken met betrekking tot
het project weergeven op het moment van publicatie en
behandeling van de documenten.
Strategienotitie (oktober 2007)

Gemeente Maastricht

Strategienotitie
Tramverbinding Hasselt - Maastricht

kend door de Vlaamse regering, de Nederlandse regering, de
Belgische en de Nederlandse provincies Limburg, de gemeente
Maastricht, De Lijn en ProRail.

3.1 Samenvatting
Strategie- en Koersnota en
bestuurlijke rapportage
Het project Tram Vlaanderen-Maastricht bestaat al
een aantal jaren. In die periode zijn, als belangrijkste
stappen rondom de inpassing van het tracé door het
centrum van Maastricht, drie (beslis)documenten
opgesteld en aan de gemeenteraad van Maastricht
aangeboden. In deze paragraaf worden deze documenten samengevat. Het betreft een feitelijke samenvatting

De Strategienotitie beschrijft de verschillende - oorspronkelijke - varianten en legt een koppeling met de
vraag of de komst van de tramverbinding Hasselt –
Maastricht aanleiding is om delen van het bestaande
busnetwerk ook in te richten voor de tram. De in de
strategienota genoemde varianten betreffen:
• de regiovariant (tramverbinding via de bestaande
goederenspoorlijn en spoorbrug naar station Maastricht);
• de stadsvariant (tramverbinding via de bestaande
goederenspoorlijn met een aftakking ter hoogte van
de Noorderbrug naar een tracé door het centrum,
waarbij destijds twee varianten zijn genoemd: een
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route via de Markt en een route via Bassinbrug/
Maasboulevard, beide via Wilhelminabrug en
Maartenslaan verder naar het station);
• de mengvariant (tramverbinding via de bestaande
goederenspoorlijn met een aftakking ter hoogte
van de Noorderbrug naar een tracé door het centrum, echter met kop maken in de Boschstraat en
via Spoorbrug over de Maas en verder via goederenspoorlijn naar het Centraal Station.
Naast de beschrijving van de varianten benoemt de
Strategienotitie een aantal uitgangspunten ten aanzien
van het tramsysteem die in het vervolgonderzoek als
basis dienen en wordt de vraag voorgelegd of op basis
van de voorgestelde varianten nader onderzoek moet
worden gedaan naar de komst van de tram.

De raadscommissie SMM stemde op 12-11-2007
in met de bevindingen uit de Strategienotitie.

Regiovariant

Stadsvariant

Mengvariant

Varianten uit de Strategienota 2007.
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De Koersnota (april 2008)

Koersnota tram Vlaanderen - Maastricht
23 april 2008
1

De koersnota schetst de positie van de tramverbinding Hasselt - Maastricht in een breder kader, zowel in
ruimtelijke context (Euregio) als in strategische context  
(economische structuurversterking, verbinden van
onderwijsinstellingen, bereikbaarheid Maastricht). De in
de Strategienota genoemde varianten zijn in de Koersnota
op een aantal onderdelen bekeken en geëvalueerd. Ook is
getoetst op ruimtelijke inpassingsmogelijkheden van de
verschillende varianten.
Belangrijkste bevindingen van de Koersnota zijn:
• Doorrijden naar Randwyck heeft meerwaarde, met
name voor de economische bereikbaarheid van de
Universiteit en het Academisch Ziekenhuis Maastricht,
maar kan niet worden gerealiseerd over bestaand spoor.
Uitgegaan zou moeten worden van een eigen spoor
parallel aan het bestaande spoor. Vanaf Randwyck kan
wel over bestaand spoor gereden worden naar Eijsden
of verder. De meerwaarde hiervan moet nader worden
onderzocht.
• Vervanging van de bussen door trams op de OV-as
(Céramique, De Heeg, Malberg) heeft vooralsnog onvoldoende perspectief: de exploitatiekosten nemen toe,
zonder dat dit leidt tot een hogere vervoerskwaliteit
(snelheid, frequentie) voor de reizigers. De ruimtelijke
inpasbaarheid is zeer moeilijk en de investeringskosten
zijn relatief hoog. Maastricht lijkt op dit moment een
maatje te klein voor de vervanging van bussen door
trams.
• De variant regiotram over de spoorbrug kan in de
voorgestelde vorm niet worden uitgevoerd in verband
met de tijdligging.
• Gebruik van de bestaande spoorbrug heeft een geringe
toekomstwaarde: de maximale frequentie voor trams
bedraagt 2x per uur per richting.
• Voor de scheepvaart kan de spoorbrug ook bij een lage
frequentie van 2x per uur bij hoog water een knelpunt
vormen.

Behandeling van deze rapportage in de raadscommissie
SMM op 19-05-2008 leidde tot het besluit om de regiovariant en de mengvariant niet nader uit te werken en
om de stadsvariant nader te onderzoeken.

De bestuurlijke rapportage (april 2009)

Conclusie naar aanleiding van behandeling van deze
rapportage in de gemeenteraad op 22-09-2009 is dat
men kennis heeft genomen van de onderzoeksresultaten
van de drie onderzochte stadstracés. Er werd ingestemd
met de bevindingen tot dan toe. Hoewel de raad nog
geen definitieve keuze voor een voorkeurstracé maakte,
bestond er een voorkeur voor een tracé via de Maasboulevard (variant A). Variant C is echter nadrukkelijk als
alternatief benoemd. De raad vroeg om de varianten A
en C op onderdelen nader uit te werken. Verder vroeg de
raad om nader onderzoek te doen naar een routevariant door Mosae Forum en om in beeld te brengen welke
mogelijkheden er zijn om de tram te laten stoppen op de
Boschstraat, zonder dat hij over de Markt hoeft te rijden.

Bestuurlijke rapportage tram Vlaanderen - Maastricht
14 april 2009

In de bestuurlijke rapportage worden drie alternatieven
voor een stadstracé nader uitgewerkt en geëvalueerd.
De in deze rapportage opgenomen evaluatie bevatte een
aantal aspecten, waaronder ruimte, verkeer, openbaar
vervoer, milieu en verkeersveiligheid.
De drie onderzochte stadstracés zijn:
• Alternatief A:
Noorderbrug - Bassinbrug - Maasboulevard - Station
• Alternatief B:
Noorderbrug - Sappi - Maasboulevard - Station
• Alternatief C:
Noorderbrug - Markt - Station

3.2 Het vervolg vanaf de
bestuurlijke rapportage
De periode vanaf de behandeling van de bestuurlijke rapportage tot nu heeft in het teken gestaan van een aantal
verdiepingsslagen. Deze stappen zijn onder te verdelen in
proces- en inhoudelijke stappen.
De Belgische initiatiefnemers hebben in Nederland een
groot bestuurlijk draagvlak ontmoet. Het college en
de gemeenteraad van Maastricht hebben zich tot nu
toe breed achter verbetering van het openbaar vervoer
met een tramverbinding geschaard. Provinciale Staten
hebben in hun vorige coalitieperiode een ‘Treinagenda’
opgesteld met daarin prominent plek voor het grensoverschrijdend openbaar vervoer in het algemeen, en het
project Tram Vlaanderen-Maastricht in het bijzonder.
Op Rijksniveau heeft de Tweede Kamer in de vorige
regeringsperiode de initiatiefnota ‘Grenzeloos Genoegen’
aangenomen om een impuls te geven aan het grensoverschrijdend openbaar vervoer. De huidige regeringscoalitie heeft bevordering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer expliciet in het coalitieakkoord opgenomen.

3 varianten voor het stadstracé uit de bestuurlijke rapportage (2009).

Met behulp van het ‘Maastrichtpanel’ is in 2011 onderzoek
gedaan naar het draagvlak voor de tram Vlaanderen Maastricht onder de inwoners van Maastricht. Daarbij
heeft 48% van de inwoners aangegeven een tramverbinding met Hasselt wenselijk te vinden, 36% heeft aange-
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De Wilhelminabrug met aan de centrumzijde een aanlanding in de vorm van een ‘vork’.

geven geen voorkeur te hebben, en 16% van de inwoners
heeft aangegeven een tramverbinding met Hasselt niet
nodig te achten. Er is dus een breed bestuurlijk en
maatschappelijk draagvlak voor verbetering van grensoverschrijdend openbaar vervoer in het algemeen, en de
tram Vlaanderen - Maastricht in het bijzonder.

3.2.1. Proces
Ten aanzien van het proces zijn de volgende onderdelen
relevant:
• Er is overeenstemming tussen partijen over het
projectbudget van € 45 miljoen (prijspeil 2009) voor
de aanleg van de spoorinfrastructuur en overige voorzieningen op het Nederlands grondgebied. Het Rijk
stelt € 24 miljoen, de provincie Limburg € 10 miljoen
en de gemeente Maastricht € 11 miljoen beschikbaar.
Partijen hebben deze afspraken vastgelegd in twee
overeenkomsten. Daarmee hebben partijen zich
inmiddels gecommitteerd aan dit project.
• De projectorganisatie tram Vlaanderen - Maastricht
(Nederlands deel) is van start gegaan en functioneert
inmiddels. De samenwerking tussen de gemeente
Maastricht en de provincie Limburg wordt met een
samenwerkingsovereenkomst tussen beiden bezegeld.
• Met De Lijn - en waar nodig het Vlaams Gewest - is
overleg gaande over het sluiten van een overeenkomst
waarin Nederlandse partijen de aanleg en beschikbaarheid van traminfrastructuur garanderen in ruil
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voor een Vlaamse garantie voor een langdurige exploitatie van de tramverbinding.

3.2.2.		 Inhoud
Op inhoudelijk vlak is op vele onderdelen relevant vervolgonderzoek uitgevoerd. De onderzoeken waren met
name gericht op:
• een aantal inhoudelijke risico’s, zoals onder meer
spoortechnische inpassing, beheer en onderhoud
spoorinfrastructuur, verkeersafwikkeling en constructieve (bouwkundige) vraagstukken;
• het beantwoorden van diverse vragen vanuit de gemeenteraad van Maastricht (zie paragraaf 3.1., blz. 13);
• het verifiëren van de inpasbaarheid van de tramtracés
in de stad; zijn er onoverkomelijke problemen;
• het in beeld brengen van de verschillen tussen de
onderzochte tramtracés en de impact van dit verschil.
Al deze onderzoeken hebben nog een globaal karakter,
omdat meer gedetailleerde informatie pas beschikbaar
komt in de vervolgfase; de Planstudiefase. Wel bieden de
onderzoeken voldoende houvast voor de vraagstelling en
besluitvorming, die nu voorligt.
Doel van de nadere onderzoeken in deze fase was:
• het beantwoorden van de vraag: zijn er onoverkomelijke belemmeringen of bezwaren tegen het hele project
of een specifiek tracé die realisatie onmogelijk maken;
• het identificeren van de maatgevende en essentiële

verschillen tussen de tramtracés: daar waar geen onderscheid tussen de tracés bestaat (en er geen sprake
is van een belemmering of bezwaar om een inpassingsoplossing tot stand te brengen), wordt daar in
deze fase van het project geen verdere aandacht aan
besteed.
Bij de resultaten van een aantal relevante onderzoeken
zullen we kort stil staan:
Vervoerwaarde
Het toekomstig tramgebruik is ingeschat op grond van
verschillende bronnen:
• Vervoerder De Lijn heeft onderzoek gedaan naar
marktpotentieel van de gehele tramlijn Hasselt Maastricht. Dit marktpotentieel is ingeschat op circa
3 miljoen ritten per jaar. Dit aantal is gebaseerd op
een verbinding van Hasselt tot treinstation Maastricht via de binnenstad en is dus in wezen onafhankelijk van het stadstracé in Maastricht.
• Daarnaast zijn er analyses met het gemeentelijk
verkeersmodel verricht. Deze analyses wijzen uit dat
ongeveer 4.000 tramritten per dag worden afgelegd.
Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen tramritten per
jaar. Het betreft hier alleen het aantal ritten binnen,
van of naar Maastricht. Er zijn goede redenen om
te veronderstellen dat dit aantal tramritten waarschijnlijk de ondergrens is. De voorspelkracht van
het model is bijvoorbeeld minder goed voor specifiek grensoverschrijdende reizen van en naar België.
Overigens blijkt uit diezelfde modelanalyses dat bij
frequentieverdubbeling en doortrekken naar Randwyck het aantal tramritten groeit naar 7.000 per dag.
Dit laatste is in overeenstemming met de cijfers in de
bestuurlijke rapportage uit 2009.
• Tot slot is er op basis van een telefonische enquête

onder bewoners in het plangebied (Nederland en
Vlaanderen) en een enquête onder busreizigers aanvullend onderzoek gedaan naar het grensoverschrijdend marktpotentieel. Dit potentieel is geschat op
ongeveer 7.000 grensoverschrijdende tramritten per
dag. Dit komt neer op ongeveer 2,3 miljoen tramritten per jaar.
Op basis van bovenstaande bronnen bedraagt het
tramgebruik tussen de 4.000 en 7.000 tramritten per
dag ofwel 1,3 tot 2,3 miljoen tramritten per jaar. Het gaat
hier om Maastricht gerelateerde verplaatsingen.
Beheer en onderhoud van de tramlijn
Na de bouw en start van de exploitatie van de tramlijn
begint de fase van het beheren en onderhouden van de
infrastructuur. Om zicht te krijgen op de kosten, organisatie en bemensing die hiermee gemoeid zijn, is er
nader onderzoek gedaan. Uitgaande van de nu bekende
gegevens over de tracés wordt de volgende (zie tabel)
raming van de onderhoudskosten gegeven.
Bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op prijspeil
2010. De ramingen zijn in vergelijking met feitelijke
beheer- en onderhoudskosten in een aantal tramsteden relatief hoog (en aldus veilig). Anderzijds zijn de
aan de tramverbinding toe te rekenen extra beheer- en
onderhoudskosten aan de goederenspoorlijn Lanaken
- Maastricht niet verdisconteerd in deze ramingen.
Globaal zijn deze extra kosten geschat op € 100.000 tot
€ 200.000 per jaar (peildatum 2010).
Naast de beheer- en onderhoudskosten is ook nog een
extra medewerker nodig, die belast wordt met beheer en
onderhoudstaken voor de tramverbinding.

Raming gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten stadstracé TVM
35 jaar		

Life cycle

Tracé A Noorderbrug - Bassin - Maasboulevard - Wilhelminabrug

¤650.000

¤710.000

Tracé B

Noorderbrug - Sappi - Maasboulevard - Wilhelminabrug

¤650.000

¤710.000

Tracé C

Noorderbrug - Markt - Wilhelminabrug

¤690.000

¤750.000
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Er is sprake van drie hoofdvarianten voor het tramtracé, te weten via de Markt (Markttracé), via de Bassinbrug-Maasboulevard (Maastracé) of via de verlengde FransensingelMaasboulevard (Sappi-Zuid).
Daarnaast is nog sprake van enkele subvarianten, te weten Markttracé via Mosae Forum
en Maastracé met een halte Vismarkt (kop maken).
De nader onderzochte tracés betreffen de route vanaf de Noorderbrug tot aan het Centraal Station Maastricht. De tracés zijn beschreven en geïllustreerd. Daarbij is ingegaan
op de gevolgen voor de wijze van inpassing van de verschillende tracés op spoortechnische aspecten, verkeerskundige uitgangspunten en ruimtelijke uitgangspunten.
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Hoofdstuk 4
Beschrijving
tracévarianten
Het tracé van de tram op Nederlands grondgebied bestaat uit twee delen. Het tracédeel vanaf de Belgische grens tot de rand van de binnenstad (ter hoogte van de Noorderbrug) en het stadstracé vanaf de Noorderbrug tot het treinstation Maastricht. Een
groot verschil tussen deze twee delen is dat buiten de stad gebruik zal worden gemaakt
van een gerevitaliseerd goederenspoor dat in beheer is bij ProRail. Het stadstracé moet
nog aangelegd worden.

Lanaken / Hasselt

Belvédère

Varianten:
Tracé A: Maastracé via Bassinbrug
Tracé B: Maastracé via Fransensingel (Sappi-Zuid)
Tracé C: Markttracé
Maastracé met kop maken Boschstraat (A’)
Markttracé via Mosae Forum (C’)

Centrum
Maastricht station

Randwyck

Spoorbeheerder ProRail werkt op dit moment nader
uit hoe de tram gebruik kan maken van het tracé vanaf
de Belgische grens tot de rand van de binnenstad. De
belangrijkste vraag hierbij is welke (veiligheids)maatregelen nodig zijn om de tram over het bestaande spoor
te laten rijden. Met name op het gebied van spoorveiligheid is dit geen eenvoudige opgave. Als terugvaloptie is
het mogelijk om naast het bestaande spoor een nieuw
spoor aan te leggen. Het stadstracé door de binnenstad
staat hier grotendeels los van.
In dit hoofdstuk wordt een functionele beschrijving

gegeven van vijf mogelijke stadstracés. Hierbij gaan
we in op de gevolgen voor de wijze van inpassing van
de verschillende tracés op spoortechnische aspecten,
verkeerskundige uitgangspunten en ruimtelijke
uitgangspunten. De nader onderzochte tracés liggen
tussen de Noorderbrug en de Wilhelminabrug. Het
gedeelte vanaf de grens tot aan de Noorderbrug en
vanaf de Wilhelminabrug tot aan het Centraal Station
is niet onderscheidend voor de keuze van de stadstracés, immers in alle varianten wordt hier gebruik van
gemaakt. Er wordt dan ook volstaan met een globale
beschrijving van deze onderdelen.
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4.1 Schematische weergave tracés
4.1.1 Tracé A: Maastracé via
				 Bassinbrug

verbinding over de Bassinbrug richting Maas verlegd
moeten worden naar de hoge kade langs het Bassin; deze
fietsverbinding wordt relatief weinig gebruikt.
Invulling van het dwarsprofiel op de route BassinbrugMaasboulevard kan op twee manieren:
1. Het OV en dus ook de tram aan de buitenzijde van de
rijloper, zoals voorzien bij de keuze voor omlegging
van de OV-as;

In dit tracé rijdt de tram vanaf de grens via de aftakking
van het bestaande spoor onder de Noorderbrug door via
de Boschstraat Noord over de Bassinbrug naar de halte
op de Maasboulevard. Daarna volgt de tram de route via
de Wilhelminabrug, St. Maartenslaan naar het Centraal
Station. Vanaf de kruising Boschstraat – Bassinbrug tot
aan kruispunt ter hoogte van de Maastrichter Grachtstraat maakt de tram richting station gebruik van een
gezamenlijke tram/busbaan. Vervolgens steekt de tram
de weg over naar het gedeelte enkelspoor waar ook de
halte is. De route is vervolgens tot aan het station weer
dubbelspoor. Als alternatief is er ook een variant uitgewerkt waarbij de tram niet oversteekt, maar waarbij aan
de westzijde bij de Maasboulevard een tramhalte wordt
aangelegd. Zo’n dubbelzijdige halte is minder kwetsbaar
in gebruik. Voor de afweging van de varianten is echter
uitgegaan van de enkelsporige halte. Het autoverkeer
blijft op dezelfde wijze rijden als in de huidige situatie, voor het busverkeer is uitgegaan van een volledig
omgelegde OV-as. Dat houdt in dat alle bussen in beide
richtingen rijden over de Maasboulevard en de Bassinbrug via de Maagdendries, dan wel Boschstraat-Markt.
De route van het bevoorradende verkeer blijft onveranderd. De situatie voor het fietsverkeer blijft grotendeels
onveranderd, alleen zal – naar verwachting – de fiets-
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2. De tram in middenligging van het dwarsprofiel
zoals in de bestuurlijke rapportage is aangegeven.
Dit maakt een toekomstige profieldoortrekking over
het Sappi-terrein eenvoudiger, maar is op de korte
termijn lastiger te implementeren.

Als voor het Maastracé wordt gekozen, worden beide
mogelijkheden in de planstudiefase tegen elkaar afgewogen.

4.1.2 Tracé B: Maastracé via
				 Fransensingel (Sappi-Zuid)

helemaal door tot aan de Markt om vervolgens door de
Gubbelstraat de Wilhelminabrug op te rijden. De route
is vervolgens hetzelfde als de overige routes.

Dit tracé maakt gebruik van het terrein van Sappi-Zuid.
Zowel het autoverkeer richting de Maasboulevard als de
tram maakt gebruik van een nieuw aan te leggen weg
door dit gebied.

Vanaf de grens rijdt de tram via de aftakking bestaand
spoor onder de Noorderbrug door, waarna hij het kruispunt oversteekt richting verlengde Fransensingel. Aan
de oostzijde van de Bassinbrug takt deze weer aan en is
voor de rest gelijk aan Tracé A.
In deze variant rijdt het autoverkeer net als de tram over
het terrein Sappi-Zuid. Omdat in deze variant vanwege
ruimtelijke ontwikkelingen ervan wordt uitgegaan dat
de Bassinbrug er mogelijk niet meer is, gaan de bussen
tussen Maastricht-Oost en Maastricht-West ook over
dit terrein. De bussen van en naar het gebied rondom
het Vrijthof en achterliggend verzorgingsgebied
(Maastricht-Zuidwest) gaan door de Gubbelstraat. De
route voor het bevoorradingsverkeer blijft ongewijzigd,
of verloopt via de nieuw aangelegde infrastructuur. De
fietsverbinding via de Bassinbrug vervalt in deze variant
en moet worden verlegd.

4.1.3

Tracé C: Markttracé

Ook bij dit tracé rijdt de tram na aftakking van het
bestaand spoor (vanaf de grens) onder de Noorderbrug
door richting Boschstraat. De tram rijdt de Boschstraat

Bij dit tracé zijn meerdere haltevarianten uitgewerkt,
te weten halte Boschstraat, halte Vismarkt en halte
Gubbelstraat. Voor de afweging van de varianten is de
halte Boschstraat en dubbelspoor in de Gubbelstraat als
referentie gehanteerd.
Het autoverkeer wordt op dezelfde wijze afgewikkeld als in de huidige situatie, voor het busverkeer is
uitgegaan van een volledig omgelegde OV-as, dat wil
zeggen dat alle bussen in beide richtingen rijden over de
Maasboulevard en de Bassinbrug via de Maagdendries,
dan wel Boschstraat/Markt. De route voor het bevoorradingsverkeer blijft ongewijzigd. Wel zullen met name
in de Boschstraat en Gubbelstraat laad- en loshavens
moeten komen. De route voor het fietsverkeer blijft
naar verwachting ongewijzigd. Aandachtspunt is dat
de fietsers, die in de Boschstraat-Markt-Gubbelstraat de
route van de tram volgen, rekening moeten houden met
de aanwezigheid van tramrails.

4.1.4 Maastracé met kop maken
				 Boschstraat (A’)
Deze variant is in 2009 door de raadscommissie SMM
aangedragen. De tram rijdt dan net als in de Marktvariant over de Boschstraat naar de Markt. Vanwege de
veiligheid van het overige verkeer moet de tram stoppen
op de Vismarkt. De tram maakt ‘kop’, dat wil zeggen dat
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de trambestuurder naar de andere kant van het voertuig
loopt en vervolgens via de Bassinbrug, Maasboulevard
naar het Centraal Station rijdt. Dit impliceert een langere rijtijd voor de tram.

Het autoverkeer rijdt op dezelfde wijze als in de huidige
situatie, voor het busverkeer is uitgegaan van een volledig omgelegde OV-as, dat wil zeggen dat alle bussen
in beide richtingen rijden over de Maasboulevard en de
Bassinbrug via de Maagdendries, dan wel BoschstraatMarkt. De route voor bevoorradend verkeer en fietsverkeer blijft ongewijzigd. Wel zullen met name in de
Boschstraat laad- en loshavens moeten komen. Aandachtspunt is  dat fietsers, die met name in de Boschstraat de route van de tram volgen, moeten wennen aan
de aanwezigheid van tramrails.

4.1.5

Markttracé via Mosae Forum (C’)

Ook deze variant is in 2009 door de raadscommissie
aangedragen. In deze variant rijdt de tram via de Boschstraat en Markt tussen de gebouwen van Mosae Forum
door naar de Wilhelminasingel en vervolgens naar het
station. Deze variant vergt een ingrijpende aanpassing
van het Maasplein.
Het autoverkeer wordt op dezelfde wijze afgewikkeld als
in de huidige situatie, voor het busverkeer is uitgegaan
van een volledig omgelegde OV-as. Voor bevoorradend
verkeer blijft de situatie grotendeels ongewijzigd. Wel
zullen met name in de Boschstraat laad- en loshavens
moeten komen. De fietsroutes blijven ongewijzigd.
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Wel zullen fietsers, die met name in Boschstraat-Markt
de route van de tram volgen, moeten wennen aan de
aanwezigheid van tramrails.

4.2 Inpassing tram in
stationsomgeving
De inpassing rondom de stationsomgeving is voor alle
varianten aan de orde. Vanwege de specifieke kenmerken en eisen (wat is spoortechnisch haalbaar?) is de
inpassing van de tramhalte randvoorwaardelijk voor
het project Stationsomgeving. Bij een spoortechnische
toets is geconstateerd dat de inpassing van de tramhalte ‘maakbaar’ is. Daarbij moet rekening worden
gehouden met de tijdelijke situatie, namelijk dat het
Centraal Station voorlopig eindpunt is van de tram. De
tram moet dus ‘kop maken’ om weer richting Hasselt
te kunnen vertrekken. Hiervoor is manoeuvreerruimte
nodig. Ook moet bij de keuze van de tramhalte rekening
worden gehouden met het uiteindelijk doorrijden naar
Randwyck.
In de St. Maartenslaan zullen vanwege ruimtegebrek en
verkeersveiligheid de parkeerplaatsen verlegd moeten
worden. Ook moet het kruispunt St. Maartenslaan Wilhelminasingel worden aangepast. Of deze aanpassing bestaat uit het plaatsen van een verkeerslicht of een
rotonde met tramvoorziening moet in de Planstudiefase
verder worden uitgewerkt.

4.3 Omgeving bruggenhoofd Wilhelminabrug/
Maasboulevard
Bij alle varianten moet er vanwege spoortechnische
aspecten een aanpassing komen aan de vork van de Wilhelminabrug. Voor de varianten richting GubbelstraatMarkt kan de bestaande vorm worden gehandhaafd,
maar moet de hoogteligging van de vork worden aangepast, aangezien de tram anders boven het maaiveld
aankomt in de Gubbelstraat. Voor de variant tussen de
gebouwen van Mosae Forum door moet er een extra
poot worden gemaakt. Het ligt voor de hand om op dat
moment de gehele aanlanding van de Wilhelminabrug
opnieuw te ontwerpen en ruimtelijk in te passen. Voor
de varianten die afbuigen richting Maasboulevard moet
deze bocht halverwege de vork worden ingezet. Dit is
noodzakelijk vanwege een combinatie van de minimaal
benodigde boogstraal, de helling en de halte op de

Maasboulevard. Ruimtelijk bestaat de ambitie om op
dat moment, voor zover dit past binnen de uitgangspunten van het tramproject, de aanlanding van de
Wilhelminabrug compact vorm te geven en daarmee
een gesloten plein voor Mosae Forum te creëren.
In de navolgende visualisaties wordt een indruk gegeven van de impact die het tramproject in de verschillende varianten mogelijk kan uitoefenen. Daarbij zijn het
spoor en de voorzieningen zoals halte en bovenleiding
indicatief in de bestaande ruimte geprojecteerd. De
zwarte stippen geven een indruk van het voor de tram
benodigde profiel van vrije ruimte. In de definitieve
planuitwerking zal dit leiden tot verdere aanpassing van
de bestaande inrichting van de openbare ruimte.

Markttracé via Mosae Forum vergt een aanpassing van de vork en heeft een grote impact op de verblijfsruimte voor en tussen
de gebouwen. Hierdoor staat de toegankelijkheid van de winkels in dat gebied onder druk.
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Markttracé is tweesporig uitvoerbaar op de huidige vork richting Gubbelstraat.

Maastracé: de ambitie van de stad is om de aanlanding van de Wilhelminabrug slank vorm te geven, waardoor de tram soepel
richting de halte aan de Maasboulevard kan rijden.
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Voor de varianten die gebruik maken van de Maasboulevard (A: Bassinbrug en B: Sappi-Zuid) is gezocht
naar de mogelijkheid om zo dicht mogelijk bij Mosae
Forum te stoppen. Om een grote ‘spleetbreedte’ tussen
het perron en de tram te voorkomen, is het noodzakelijk dat er na de bocht een rechtstand is van minimaal
20 meter. Hierdoor kan de halte niet op de oorspronkelijk geplande plaats (studie 2009) direct naast de
bushalte komen. De halte schuift 20 meter op richting
Landbouwbelang, waardoor deze nu naast de rijloper

komt te liggen, die al richting Maas uitbuigt vanwege
de tunnel. Hierdoor schuift de tramhalte op richting
Maas, waardoor het ruimtebeslag groter is dan in de
eerder gepresenteerde plannen.
Vervoerkundig is een tweezijdig uitgevoerde halte beter dan een halte met enkel spoor omdat bij vertraging
nimmer een situatie kan ontstaan dat tramvoertuigen
op de openbare weg moeten wachten totdat de halte
vrij is.

Maastracé, halte Maasboulevard, zicht richting noord: door het perron bij deze enkelsporige halte aan de kant van de Maas te
positioneren wordt een nieuwe wandelmogelijkheid gecreeërd.

Maastracé, halte Maasboulevard, richting zuid: het perron loopt door richting het plein van Mosae Forum, waardoor de
bezoeker makkelijk richting de stad loopt.
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In de variant waarbij de tramhalte tweezijdig wordt
uitgevoerd, moet de halte richting station worden ingepast tussen de Maastrichter Grachtstraat en de Kleine Gracht. Vanwege de inpassing van de OV-as richting
station was hier al een herinrichting van de openbare
ruimte voorzien. Door daarbij het voetgangersgebied
aan de zijde van de bebouwing te verruimen, neemt de
verblijfskwaliteit ter plaatse toe.
In de planstudie zal ook bezien worden of beide haltes

nabij de ingang van de Maasboulevardtunnel gesitueerd kunnen worden. Daarmee ontstaat namelijk
de mogelijkheid voor een slank ontwerp waarbij de
kademuur minder of niet verplaatst hoeft te worden
en waarbij bussen en trams elkaar kunnen passeren bij
de halte. Om de toename van de loopafstand tot Mosae
Forum te compenseren is een verdere versterking
van publieksfuncties in de Gubbelstraat en de Kleine
Gracht wenselijk. De verblijfskwaliteit op de Maasboulevard kan in deze variant verder versterkt

Maastracé met dubbelsporige halte gesitueerd naast tunnelbak en slanke aanlanding Wilhelminabrug, deze variant biedt perspectief voor de
ontwikkeling van het gebied Kleine Gracht en Gubbelstraat. Deze variant past bij de ambitie van de stad.

Maastracé met enkelsporige halte en bestaande aanlanding Wilhelminabrug.
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worden door het toevoegen van een paviljoen zoals dat
in het oorspronkelijke OV-as en Maasoeverontwerp
was voorzien. De ambitie bestaat om met zo’n slank
ontwerp en een nieuwe aanlanding van de Wilhelminabrug, gecombineerd met de juiste materialisatie, de
verblijfskwaliteit op de kop van de Maasboulevard een
impuls te geven.

4.4 Omgeving Bassin
De volledig omgelegde OV-as kan gebruik maken van
de Maasboulevard, zoals dit oorspronkelijk uitgewerkt
was voor dit project. Vanaf de Bassinbrug tot aan de
tunnelmond zal de busbaan richting station gecombineerd worden met de tram. Het bus- en tramverkeer
staduitwaarts wordt gemengd met het autoverkeer.
Door middel van verkeersmanagement wordt de
doorstroming gegarandeerd. Vanwege de beperkte
fiets- en voetgangersrelatie is ervoor gekozen om geen

nieuwe voorzieningen hiervoor aan te leggen tussen de
aanlanding van de Wilhelminabrug en de tunnelmond.
Het fietsverkeer wordt net als in de huidige situatie
via de rijbaan afgewikkeld. De voetganger kan gebruik
maken van de lage kade langs de Maas. Daarnaast
wordt de enkelzijdige tramhalte gecombineerd met
een nieuw voetpad vanaf de Wilhelminabrug richting
het Bassin, waardoor het ook mogelijk wordt om over
de hoge kade aan de zijde van de Maas te wandelen.
Voor het gedeelte vanaf de tunnelmond tot aan de
kruising Boschstraat zijn grotendeels voet- en fietspaden aanwezig. Alleen het geschikt maken van de
Bassinbrug voor volledige OV-as en tram noopt tot een
oplossing voor het fietsverkeer. Een mogelijkheid zou
kunnen zijn om fietsers gedeeltelijk via de hoge kade
langs het Bassin te laten rijden.
De verder uitgewerkte variant voor de tracés over de
Maasboulevard geeft aan dat het spoortechnisch,
ruimtelijk en verkeerskundig kan. Zoals in 4.1.1 al is
aangegeven zijn daarbij twee dwarsprofielen mogelijk.

Maastracé: het OV en dus ook de tram aan de buitenzijde van de rijloper zoals voorzien bij de
keuze van omlegging van de OV-as.
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De grootste uitdaging voor de variant Mosae Forum
ligt in het overbruggen van het hoogteverschil van
het plein tussen de gebouwen en de Wilhelminabrug.
Vanwege civieltechnische aspecten rondom het parkeerdek is het niet mogelijk om de rails ‘verdiept’ aan
te leggen. Hierdoor is het noodzakelijk om het hoogte-

verschil tussen de winkels op te lossen. De tram moet
al tussen de winkels gaan stijgen om op hoogte voor
de Wilhelminabrug te komen. De ruimtelijke impact
op de omgeving van de trambaan is daardoor groot. De
hieronder staande visualisatie geeft dit weer.

Markttracé via Mosae Forum met zicht op de Wilhelminabrug, de tramrails ligt hoger dan de ingang van een aantal winkels en
ten opzichte van het voorplein Mosae Forum.

4.5 Inpassing tram in Gubbelstraat
In de variant Markttracé wordt gebruik gemaakt van
de Gubbelstraat. Behalve bij de variant met de halte in
de Gubbelstraat is hier dubbelspoor ingepast. Dit geeft
het meest duidelijke beeld naar de overige weggebruikers, immers de tram gaat op deze wijze niet ‘spookrijden’. Hierdoor is het ook mogelijk om de fietsroute
over de Gubbelstraat te handhaven. De fietser rijdt
in dit geval voor of achter de tram. Dit kan omdat de
snelheid van de tram maximaal zo’n 15 km/h is.
De uitgewerkte mogelijkheid om in de Gubbelstraat te
stoppen, laat zien dat het spoortechnisch mogelijk is
om een halte van 80 meter in de Gubbelstraat te maken, zij het met enkelspoor. De grotere spleetbreedte
tussen perron en de deuren, namelijk 6 tot 8 cm extra,
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is hierbij aandachtspunt. De impact van de inpassing
van de halte is echter groot, aangezien het spoor moet
‘geren’. Dit betekent dat vanaf de Wilhelminabrug de
ligging van het spoor aan de rechterkant van de Gubbelstraat ligt, waarna het spoor naar de linkerkant van
de weg buigt, richting halte. Ruimtelijk geeft deze variant voordelen, aangezien de Gubbelstraat zich ervoor
leent om een volledig overdekte halte te creëren. Maar
verkeerskundig levert deze mogelijkheid zoveel problemen op, dat de halte niet op deze wijze kan worden
uitgevoerd. De potentie van deze plek als halte blijft
echter overeind, waardoor een op alle aspecten haalbare mogelijke halte, bij keuze voor het Markttracé, in
de Planstudiefase opnieuw zal worden bekeken.

Markttracé, halte Gubbelstraat, kan alleen met enkelspoor worden ingepast. Dit heeft verkeer- en vervoerkundige consequenties.

Markttracé: Gubbelstraat uitgevoerd met dubbelspoor.
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4.6 Omgeving Markt
De impact voor de omgeving van de Markt is afhankelijk van het tracé (Markttracé of Mosae Forum) en de
haltevariant (Boschstraat, Vismarkt of Gubbelstraat).
Voor het tracé Mosae Forum buigt het dubbelspoor
vanaf de rijloper over de Markt af richting de gebouwen aan Mosae Forum. Hierdoor wordt een gedeelte
van de Markt (inclusief het raster) aangesneden. Bij
de halte Vismarkt heeft de minimale boogstraal en de
lengte van de halte tot gevolg dat de tram pas op het
Marktplein zelf richting Gubbelstraat kan rijden. Ook
betekent dit dat het raster op het Marktplein wordt
aangesneden. Bij het oprijden van de Markt wordt

in geval van de variant dubbele halte Boschstraat de
Vismarkt aangesneden, waardoor het standbeeld van
Minckelers enkele meters moet worden verplaatst. Dit
laatste geldt ook voor de variant halte Gubbelstraat en
de variant Mosae Forum.
Ook hier rijdt de fietser voor of achter de tram.
Vanwege het profiel van vrije ruimte (PVR) van de tram,
moet de rijloper iets worden verbreed. Voor alle varianten moet er een oplossing komen voor de indeling van
de Markt. De impact op de Markt verschilt per variant.
De onderstaande visualisaties maken dit helder.

Markttracé via Mosae Forum, het raster van de Markt wordt door de tramrails aangesneden.
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Markttracé, dubbelspoor in Gubbelstraat is goed inpasbaar, aanpassingen zijn echter noodzakelijk vanwege
de benodigde ruimte voor de tram.

Markttracé, bij de variant Vismarkt loopt de tramrails naast de huidige rijloper om de boog richting de Vismarkt
mogelijk te maken.
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Markttracé met dubbelspoor richting (halte) Boschstraat, vanwege benodigde ruimte tram zijn aanpassingen noodzakelijk.

4.7 Omgeving Boschstraat/Vismarkt
Behalve de varianten halte Vismarkt en kop maken
Boschstraat, gaan alle Marktvarianten, inclusief Mosae
Forum, over de Boschstraat. De dubbele halte (aan
weerszijden van de weg) kan vrij probleemloos worden
ingepast. Het huidige profiel is voldoende breed om
dubbelspoor aan te leggen. Vooralsnog lijkt dit geen
gevolgen te hebben voor de indeling van de Vismarkt.
Ook hier heeft de fiets geen aparte plaats op de weg.
Op het moment dat een tram over de Boschstraat rijdt,
kan de fietser er voor of er achter blijven fietsen. Op het
moment dat de tram stopt,  kan de fietser inhalen. Aandachtspunt hierbij is een eventueel tegemoetkomende
tram of bus.
Voor de door de raadscommissie aangedragen variant

met kop maken Boschstraat is de enige haalbare plek de
Vismarkt. Dit komt omdat bij het kop maken voorkomen moet worden dat de tram tegen de rijrichting van
de rijloper wegrijdt. Hiervoor is manoeuvreerruimte
nodig, die op de Boschstraat alleen op de Vismarkt te
vinden is. De halte komt echter wel dichter op de Markt
te liggen. Dat is gunstig voor de bezoekers, maar de
reistijd voor de reiziger die naar het station moet wordt
ongeveer 5 minuten langer.
Naast de ruimtelijke impact van de halte Vismarkt op de
Markt is natuurlijk ook de impact op de wekelijkse vismarkt op deze locatie zeer groot. Voor deze markt moet
een alternatieve locatie worden gezocht. In het verleden
is hier al een aantal voorstellen voor gedaan.

Huidige (links) en mogelijke alternatieve indeling van de weekmarkt (bestuurlijke rapportage 2009).

pagina 30

Maastracé met kop maken, de tram rijdt na halteren terug de Boschstraat in.

Markttracé halte Vismarkt, de halte kan alleen met enkelspoor worden uitgevoerd.
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Markttracé, het beeld van Minckelers moet verplaatst worden om de bocht richting Boschstraat te maken.

Maastracé kop maken, met de benodigde tramsporen om bij de halte Vismarkt kop te kunnen maken.
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Markttracé halte Boschstraat is ruimtelijk goed inpasbaar (zicht richting noord).

Markttracé halte Boschstraat (zicht richting zuid).
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4.8 Boschstraat-Noord
In het noordelijke deel van de Boschstraat - het gedeelte tussen de Bassinbrug en de Noorderbrug - moet
de tramlijn worden ingepast in de bestaande rijbaan,
die nu drie rijstroken telt (onderstaande foto).
Vanwege de kwaliteit van verkeersafwikkeling richting
de Noorderbrug wordt vooralsnog uitgegaan van het
huidige dwarsprofiel (één rijstrook voor alle verkeer
stadinwaarts, twee rijstroken voor alle verkeer staduitwaarts) met gecombineerde en iets versmalde fiets/
voetgangersvoorzieningen direct naast de weg.
De huidige indeling van de Boschstraat-Noord blijft bestaan.

Boschstraat-Noord: met de Timmerfabriek en Quartier des Arts zal hier veel stedelijke dynamiek ontstaan.
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4.9 Noorderbrug tot aan de grens
Bij het kruispunt Boschstraat - Fransensingel verlaat
de tram het stedelijk gebied en krijgt dan ook een eigen
plek naast de rijbaan. Dit is noodzakelijk vanwege de
doorrijhoogte van de Noorderbrug in combinatie met
overig verkeer. Vervolgens maakt de tram gebruik van

het bestaande (goederen)spoor richting de grens. Dit
spoor is in beheer bij ProRail. ProRail onderzoekt momenteel - samen met de projectorganisatie Tram Vlaanderen - Maastricht - welke aanpassingen noodzakelijk
zijn om de tram van dit spoor gebruik te laten maken.

Doorkijk onder bestaande afrit Noorderbrug richting Bosscherweg waarlangs de tram ingepast moet worden.
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Voor het beoordelen van de vijf tracés is een afwegingskader met criteria opgesteld.
Per criterium zijn de tracés beoordeeld.
De hoofdcriteria zijn:
• uitvoerbaarheid;
• kosten en risico’s;
• vervoerkundige kwaliteit;
• ruimtelijke kwaliteit;
• verkeersafwikkeling;
• milieu en omgeving;
• maatschappelijk draagvlak.
Na een eerste ronde kan geconcludeerd worden dat:
• tracé B via Sappi Zuid voorlopig niet realiseerbaar is;
• kop maken in Boschstraat realiseerbaar is, maar belangrijke nadelen heeft;
• Mosae Forum realiseerbaar is, maar belangrijke nadelen heeft;
• Markt- en Maastracé realiseerbaar zijn.
Na een tweede ronde kan geconcludeerd worden dat:
• er een voorkeur is voor het Maastracé;
• de verschillen klein zijn. Het Markttracé is ook een reële optie.
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Hoofdstuk 5
Afweging
Voor het stadstracé van de tram bestaan drie tracévarianten, zoals reeds bestudeerd in
2009, plus twee accentvarianten, die op verzoek van de raad zijn toegevoegd. Alle tracévarianten maken, zoals beschreven in hoofdstuk 4, gebruik van de Wilhelminabrug
en gaan via de St. Maartenslaan naar het station. De verschillen tussen de vijf varianten
spitsen zich toe op de binnenstad aan de westoever van de Maas. De afweging van de
tracévarianten is hierdoor terug te brengen tot de volgende tracédelen, startend bij de
Bosscherweg ter hoogte van de Noorderbrug tot de Wilhelminabrug:
•
•
•
•

A Boschstraat, Bassinbrug, Maasboulevard, Wilhelminabrug, hierna Maastracé;           
B Fransensingel, Maasboulevard, Wilhelminabrug, hierna variant Fransensingel;
C Boschstraat, Markt, Gubbelstraat, Wilhelminabrug, hierna Markttracé;
A’ Boschstraat, kop maken Boschstraat, Bassinbrug, Maasboulevard,
Wilhelminabrug, hierna variant kop maken Boschstraat;				
• C’ Boschstraat, Markt, Mosae Forum, Wilhelminabrug, hierna variant
		Mosae Forum.
In dit hoofdstuk vindt op grond van criteria de afweging
tussen de stadstracévarianten plaats. In paragraaf 5.1
wordt eerst een toelichting gegeven op het gehanteerde
afwegingskader met criteria. In paragraaf 5.2 vindt een
eerste trechtering plaats van vijf naar twee varianten.
De overgebleven twee varianten worden vervolgens
in paragraaf 5.3 nader vergeleken. Tot slot worden de
conclusies opgesomd in paragraaf 5.4.

5.1 Het afwegingskader

Eerste ronde
In eerste instantie zijn de vijf vooraf gedefinieerde
varianten op hoofdlijnen getoetst. Hierbij zijn de voornaamste criteria:
• tram als vervoerproduct;  
• uitvoerbaarheid tracé;
• aanlegkosten.
De score is uitgedrukt in een kleur. Het gaat telkens om
onderscheid ten opzichte van de andere tracés.
Geen onderscheid

Voor het beoordelen van de vijf tracés is een afwegingskader met criteria opgesteld. Per criterium zijn de tracés
beoordeeld. Het resultaat hiervan is beschreven in de
volgende paragrafen. De varianten zijn lang niet altijd
op grond van een individueel criterium onderscheidend. Toch is ervoor gekozen om een compleet beeld
te geven. Om te voorkomen dat de afweging subjectief
wordt (of lijkt) zijn deze verschillende hoofdonderdelen
niet ten opzichte van elkaar gewogen zoals dat doorgaans in multi-criteria-analyses gebeurt.

Voordeel of positieve score
Nadeel of negatieve score
Grote nadelen of zeer negatieve score
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Tweede ronde
Het afwegingskader in de tweede ronde is uitgebreider
en bestaat uit de volgende hoofdcriteria:
•
•
•
•
•
•
•

uitvoerbaarheid;
kosten en risico’s;
vervoerkundige kwaliteit;
ruimtelijke kwaliteit;
verkeersafwikkeling;
milieu en omgeving;
maatschappelijk draagvlak.

In bijlage 2 is de tabel opgenomen waarin het afwegingskader is uitgewerkt met onder meer ook de relatie
met topeisen, hoofdcriteria en subcriteria.

5.2 Eerste trechtering van
varianten
De vijf varianten zijn getoetst op basis van de volgende
criteria:
• tram als vervoerproduct;  
• uitvoerbaarheid tracé;
• aanlegkosten.
Tram als vervoerproduct
De tram als vervoerproduct richt zich, zoals opgenomen
in de Koersnota, op het aantrekken van twee reizigersgroepen:
1. regionale tramreizigers (Nederland - België)
2. stedelijke reizigers (Belvédère - Centrum - Wyck)
De vijf tracés zullen onder andere vanwege het feit
dat het om relatief kleine routeverschillen gaat, geen
grote afwijkingen geven in aantal tramreizigers. Een
uitzondering hierop vormt de variant kop maken in
de Boschstraat. Het kop maken kost tijd en daardoor
reizigers. Door  het omkeren (wisselen van stuurcabine)
en de langere route die de tram moet afleggen tussen
grens en treinstation, neemt de totale reistijd voor
reizigers tussen station Maastricht en België in deze
variant toe met ongeveer vijf minuten. Ingeschat wordt
dat dit ongeveer 20% van de tramreizigers kost. Beoogd
vervoerder De Lijn heeft negatief geadviseerd over de
variant kop maken vanwege het verwachte negatieve effect op het aantal reizigers, maar ook vanwege de extra
exploitatiekosten.
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Uitvoerbaarheid
Vier van de vijf stadstracés lopen via huidige verkeersroutes op gemeentelijke grond en zijn vanuit dat oogpunt beschikbaar voor het aanleggen van een trambaan.
Uiteraard vergt dit grotere ingrepen. Zo moet voor de
tracés langs de Maasboulevard de kademuur in de richting van de Maas verschoven worden. Dit verschuiven is
volgens eigenaar en beheerder Rijkswaterstaat mogelijk,
mits de verschuiving binnen redelijke grenzen blijft en
het waterbergend vermogen dat verloren gaat elders
wordt gecompenseerd. Ook zullen er keuzes gemaakt
moeten worden. Zo wordt de ruimte op en rondom het
tracé over de Markt intensief gebruikt voor een groot
aantal functies. Er zijn dus nog wel risico’s.
Het tracé van variant B dat via de Fransensingel loopt,
kent ten opzichte van de andere tracés een extra risico.
Het tracé loopt over het zuidelijke deel van het fabrieksterrein van papierproducent Sappi. Dit deel van de
fabriek is weliswaar niet meer in gebruik, maar moet
worden aangekocht. Hiervan is in ieder geval op korte
termijn geen sprake. Het is dus onzeker of deze locatie
tijdig beschikbaar is en of deze variant tijdig uitvoerbaar is.
Aanlegkosten
De aanlegkosten zijn op grond van het schetsontwerp in
2009 geraamd op ongeveer € 45 miljoen. Dit geldt voor
het tracé op Nederlands grondgebied, maar exclusief de
aanlanding en halte bij het treinstation Maastricht. Per
stadstracé zijn er kleine verschillen in de aanlegkosten
te verwachten. Uitzondering hierop is variant C’ Mosae
Forum. In deze variant zijn constructieve aanpassingen
met kostenconsequenties van het parkeerdek tussen de
gebouwen van Mosae Forum noodzakelijk. De meerkosten bedragen circa € 6 miljoen. Bovendien kunnen
de maatregelen invloed hebben op de exploitatie van de
Mosae Forum-garage, omdat parkeerplaatsen moeten
worden geschrapt. Ook de variant kop maken Boschstraat zal duurder zijn in aanleg. Er moet immers enkele
honderden meters extra spoorinfrastructuur aangelegd
worden.
De eerste ronde beoordeling levert het volgende beeld
(p. 41) op. Geconcludeerd kan worden dat de
variant Maastracé en Markttracé als reële opties overblijven.

Beeld vanaf de vork Wilhelminabrug richting Mosae Forum.

A					
Maastracé
Tramgebruik
Uitvoerbaarheid
Kosten [mln Euro]

B		
Fransensingel

C		
Markttracé

A’

C’

Kop maken
Boschstraat

Mosae Forum

+					+		+		-		+
wel			niet		wel		wel		wel
45				

45*		

45

45+ PM

45+6

* Exclusief verwervingskosten, bouwrijpmaken en aanpassingen autoinfrastructuur voor het tracédeel op Sappi-terrein.
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5.3 Afweging Maastracé
en Markttracé
De twee overgebleven varianten Maastracé en Markttracé zijn aan een nadere analyse onderworpen. In
volgorde van bijlage 2 is hierna op grond van de criteria
een afweging gemaakt.

5.3.1 		 Uitvoerbaarheid
Technische realiseerbaarheid
Technisch zijn de twee varianten realiseerbaar. Spoortechnisch en civieltechnisch onderzoek wijst uit dat er
geen technische belemmeringen zijn om met een tram
door het centrum van Maastricht te rijden. Voor beide
tracés is een aanpassing van de vork van de Wilhelminabrug en - in geval van het Markttracé - de helling naar de
Gubbelstraat nodig.
Hoewel het geplande tramsysteem zal bestaan uit bewezen technieken en systemen blijven er risico’s, omdat er
sprake is van complexe inpassing in de stedelijke omgeving. Dit stelt eisen aan het nog te detailleren ontwerp en
wellicht ook aan de tramvoertuigen. Zowel spoortechnische experts als vervoerder De Lijn geven echter aan dat
de huidige voorontwerpen realiseerbaar en exploiteerbaar zijn. De varianten zijn op grond van dit criterium
dus niet onderscheidend.
Beschikbaarheid
Het Maastracé en Markttracé hebben overwegend een
verkeersfunctie als bestemming. Bovendien zijn de
beschouwde tracés volledig in eigendom van gemeente
Maastricht. Er hoeft geen grond te worden verworven.
Twee andere elementen zijn wel relevant t.a.v. de beschikbaarheid:

De Markt kent een intensief gebruik met een groot aantal functies.

pagina 40

• De kade van de Maasboulevard. Variant Maastracé
maakt het noodzakelijk dat de kade richting de Maas
moet opschuiven. De huidige Maasboulevard biedt onvoldoende ruimte voor het inpassen van de tramhalte.
Het definitief ontwerp moet uitwijzen hoeveel de kademuur exact moet worden verplaatst. Deze verschuiving heeft nadelige gevolgen voor het waterbergend
vermogen van de rivier. Overleg met Rijkswaterstaat
heeft uitgewezen dat het verplaatsen van de kademuur,
onder voorwaarden van compensatie van waterbergend
vermogen, mogelijk is.
• De Wilhelminabrug is nu deels eigendom van de
gemeente Maastricht, te weten het nieuwe gedeelte
(de vork), en voor het resterende deel nog eigendom
van Rijkswaterstaat. Het voornemen is dat de brug - na
afronding van groot onderhoud - in 2012 door Rijkswaterstaat volledig in eigendom wordt overgedragen aan
de gemeente Maastricht.
Beide tracés kennen overlap met andere functies en voorzieningen. Zoals bij iedere toevoeging aan de binnenstad
moet de schaarse ruimte opnieuw worden ingedeeld.
Voor het Markttracé zijn de belangrijkste opgaven:
• de weekmarkt (incl. vismarkt) op vrijdagen op de
Markt;
• zomerterrassen op de Markt en in de Boschstraat;
• groen, het standbeeld Minckelers en ander straatinterieur in de Gubbelstraat, op de Markt en in de Boschstraat;
• verkeersvoorzieningen als fietsstallingen, laad- en losruimte (Gubbelstraat), parkeerplaatsen (Boschstraat)
en taxistandplaatsen (Markt);
• grootschalige evenementen op de Markt (bijv. carnaval,
INKOM, Maastrichts Mooiste, etc.);
• toegankelijkheid hoofdriool Boschstraat (beheer en
instandhouding).

Zicht op de Maasboulevard met de vork van de Wilhelminabrug en de kademuur.

Voor het Maastracé zijn de belangrijkste opgaven:
• groen en straatinterieur aan de Maasboulevard en Van
Hasseltkade;
• transformatorgebouw Van Hasseltkade;
• verkeersvoorzieningen als de bushalte, parkeerplaatsen (ventweg Van Hasseltkade), laad- en losplekken en
trappenpartij aan boulevard;
• aanpassen vork en kademuur.
Het voorlopig ontwerp van de varianten biedt nog de
vrijheid om bij het definitief ontwerp keuzes te maken
en oplossingen te zoeken voor eventuele inpassing-

problemen. Feit blijft dat de inpassing van de tram
bepaalde consequenties heeft. Voor beide tracés is
sprake van planologische procedures, omdat een en
ander niet volledig past binnen de vigerende bestemmingsplannen.

Conclusie
De varianten zijn niet onderscheidend op grond van
‘technische realiseerbaarheid’. Wel is onderscheid in de
‘beschikbaarheid’. Beide tracévarianten hebben consequenties voor andere functies in de openbare ruimte.
En planologische procedures zijn noodzakelijk.

Uitvoerbaarheid

Maastracé			

Technische realiseerbaarheid

Ja, geen onderscheid		

Ja, geen onderscheid

Beschikbaarheid

Ja, maar met opgaven zoals:

Ja, maar met relatief veel opgaven
zoals:

• verschuiven kademuur en
aanpassen vork noodzakelijk
• transformatorgebouw
verplaatsen
• planologische procedures

• lay-out weekmarkt moet worden
gewijzigd
• minder ruimte voor terrassen
• minder ruimte voor
grootschalige evenementen
• planologische procedures

Technisch realiseerbaar met
relatief weinig ontwerpopgaven

Technisch realiseerbaar met
relatief veel ontwerpopgaven

Subtotaal

Markttracé

pagina 41

5.3.2 		 Kosten en risico’s
Voor het tramproject zijn op basis van het voorlopig ontwerp uit 2009 de kosten geraamd. Het gaat om eenmalige
aanlegkosten, maar ook jaarlijks terugkerende beheer- en
instandhoudingkosten. Daarnaast zijn de exploitatiekosten voor de vervoerder relevant. Ook is nagegaan in
hoeverre de kosten zijn gedekt en welke risico’s er zijn.
Aanleg
De eenmalige aanlegkosten zijn geraamd op ¤45 miljoen.
Het bedrag is gebaseerd op een voorlopig ontwerp en nog
voorzien van een ruime onzekerheidsmarge van circa
35%. Op basis van het huidige voorlopig ontwerp bestaat
er geen significant onderscheid wat betreft aanlegkosten
en bijbehorende onder- en overschrijdingskansen.

Risico’s
In dit projectstadium, in casu de verkenningenfase, is
een aantal risico’s benoemd dat de kosten kan laten stijgen. Met betrekking tot het stadstracé zijn dit:
• Aanpassing vork Wilhelminabrug; zowel in het Maastracé als het Markttracé zal naar verwachting de vork
moeten worden aangepast. De aanpassing is opgenomen in de raming. Ontwerpeisen kunnen de kosten
echter verhogen.
• Verschuiven kademuur; in het Maastracé moet de
kademuur richting de Maas verschoven worden om
ruimte te creëren voor de trambaan en halte. Ook hiervoor geldt dat de aanpassing is meegenomen, maar dat
ontwerpeisen de kosten hiervoor kunnen verhogen.
• Planschade; niet ondenkbeeldig is dat eigenaren of
exploitanten van functies planschade zullen claimen,
die in de ramingen nog niet is verdisconteerd.
De risico’s rondom de kademuur en aanlanding Wilhelminabrug in het Maastracé worden op dit moment
groter ingeschat dan eventuele planschadeclaims.
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Bewust niet meegenomen in deze afweging
zijn twee mogelijke risico’s, waartoe de tram de
aanleiding zou kunnen zijn, maar waar hij niet de
oorzaak van is. Deze twee risico’s spelen alleen bij
het Maastracé en zijn:
• Parkeergarage Bassin: in de Bestuurlijke Rapportage uit 2009 is aangegeven dat de bereikbaarheid van de parkeergarage Bassin mogelijk
aangepast zou moeten worden, en dat de functie
van de garage daardoor mogelijk zou moeten
wijzigen. Inmiddels is uit nadere verkeersstudies
gebleken dat de verkeerssituatie ter hoogte van
de tunnelmond aan de Maasboulevard en de
afslagen naar de parkeergarages Bassin en Mosae
Forum met de tweede fase van de OV-as en de
inpassing van de tram niet zodanig verslechtert dat ombouw van de parkeergarage Bassin
noodzakelijk is. Door het omklappen van de
OV-as wordt mogelijk wel de routering naar de
Bassingarage aangepast. Indien het linksafvak
vanuit de Maasboulevardtunnel naar de Bassingarage komt te vervallen, ontstaat er ruimte
voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit aan
de Van Hasseltkade en ruimte voor de bussen
richting Wilhelminabrug en station. Dit leidt
echter niet tot functiewijziging van de garage en
is geen rechtstreeks gevolg van een tracékeuze
voor de tram.
• Aanpassing Bassinbrug; om bus- en tramverkeer
in beide richtingen mogelijk te maken, moet
het dwarsprofiel op de brug worden heringericht. Dit is een gevolg van het OV-as besluit
en heeft gevolgen voor de afwikkeling van het
fietsverkeer. Dit zou opgelost kunnen worden
met bijvoorbeeld een aanhangbrug, een nieuwe
aparte brug of een route via de Bassinkade. In de
raming wordt rekening gehouden met verlegging van de fiets- en wandelroute in de richting
van de Maas.

Beheer en instandhouding
De jaarlijks terugkerende beheer- en instandhoudingkosten zijn geraamd op ruim 7 ton per jaar plus 1
fulltime baan voor het volledige stadstracé. Op basis van
het voorlopig ontwerp zijn de verschillen in kosten voor
beheer en instandhouding klein.
Exploitatie
Er is tussen de varianten geen noemenswaardig
kostenverschil in exploitatiekosten. De materieel- en
personeelskosten zijn gelijk. Ook de opbrengsten uit
kaartverkoop (gebaseerd op reizigerskilometers in de
tram) verschillen niet of nauwelijks per tracé, zo is op
basis van modelberekeningen naar het gebruik van de
tram bepaald. Het exploitatiesaldo is hierdoor naar verwachting niet of nauwelijks onderscheidend. Verwacht
wordt dat na de komst van de tram ook het overige OVgebruik in Maastricht toeneemt. Dit betekent dat voor
de bus en de trein de reizigersinkomsten stijgen, zonder
dat hier extra kosten tegenover staan. Het gevolg is een
verbetering van het exploitatiesaldo. Dit effect is in de
variant Maastracé het grootst.

Kosten en risico’s		

Synergievoordelen
Voor het omleggen van de OV-as West is in het verleden
een bedrag gereserveerd. De helft van deze omlegging
(in westelijke rijrichting) is uitgevoerd. Gemeente Maastricht heeft nog middelen gereserveerd voor het volledig
omleggen van de OV-as. Uitgangspunt is dat, als gekozen wordt voor het Maastracé, deze reservering wordt
ingezet voor een gecombineerde bus- en trambaan. Dit
maakt het Maastracé niet goedkoper ten opzichte van
het Markttracé, maar de tram kan vanuit Maastrichtse
context eenvoudiger gefinancierd worden. Dat is niet
het geval bij het Markttracé. Het is nog niet bekend of
er voor een deel van het Maastracé synergievoordelen te
behalen zijn in het onderhoud van een gecombineerde
bus- en trambaan.
Conclusie
De kosten van beide varianten verschillen slechts in beperkte mate van elkaar. Wel is er een potentieel synergievoordeel in het Maastracé ten opzichte van het Markttracé. Dit voordeel wordt echter te niet gedaan door een
groter aantal financiële risico’s op het Maastracé.

Maastracé			

Aanleg				circa ¤42,4 mln			

Markttracé
circa ¤44,4 mln

Financiële risico’s:

Financiële risico’s:

• aanpassing Wilhelminabrug
(vork)
• verschuiven Kademuur
• planschade

• planschade

Beheer en instandhouding

¤710.000 structureel

¤750. 000 structureel

Exploitatie

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Synergievoordeel
(werk met werk)

Circa ¤3 mln (eenmalig)

Geen

Subtotaal

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Risico’s
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5.3.3 		 Vervoerkundige kwaliteit
Tramgebruik
Zoals in paragraaf 3.2 is beschreven, bedraagt het tramgebruik tussen de 4.000 en 7.000 tramritten per dag ofwel
tussen 1,3 en 2,3 miljoen tramritten per jaar. Het gaat hier
om Maastricht gerelateerde verplaatsingen.
Aan de hand van de genoemde modelanalyses is gekeken
of het tramgebruik verschilt tussen het Maastracé en het
Markttracé. Verkeersmodellen gaan uit van de reistijd en
reiskosten van deur tot deur. Op grond hiervan zijn de
verschillen tussen de varianten niet groot. Bij een goed
gesitueerde halte aan de Maasboulevard zijn de loopafstanden van en naar het kernwinkelgebied vergelijkbaar
met de loopafstanden van en naar een halte op de Markt.
Op basis van deze analyse is daarom geconcludeerd dat
erg geen doorslaggevende verschillen bestaan in het
aantal tramreizigers.

Buitenlandse voorbeelden laten zien dat een tram in het stadshart goed mogelijk is (Montpellier).

Marktbonus
Vervoerbedrijven De Lijn en Veolia hebben in 2009 hun
voorkeur uitgesproken voor de variant Markt, omdat zij
verwachten dat een halte op de Markt meer tramreizigers
zal trekken. Wat in de analyses met het verkeersmodel
niet is belicht, is het psychologische voordeel van een
halte op de Markt. Een halte op de Markt is beter zichtbaar en herkenbaar. De tram zet de reiziger voor zijn of
haar gevoel af op de plek van bestemming. Het verblijfsklimaat op de halte sluit aan bij de hoge kwaliteit van de
binnenstad. Ook de tramreizigers die niet uitstappen op
de centrumhalte krijgen een blik op een mooi deel van
de stad. Het Maastracé scoort op deze punten duidelijk
minder.
Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is een belangrijk issue binnen het
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openbaar vervoer. Bij de tracékeuze speelt vooral de
sociale veiligheid op en rond de halteplaatsen een rol. Op
de Markt is vanwege de ligging en vele functies de hele
dag sprake van veel levendigheid en sociale controle. De
halte Maasboulevard is op dit moment al een belangrijke
bushalte en hierdoor ook levendig, zeker overdag. In vergelijking met de Markt zijn er echter minder passanten
en is er minder beschutting. Indien het aantal voorzieningen met een publiek karakter langs de Maasboulevard
in de toekomst toeneemt, kan er een vergelijkbare situatie als bij de Markt ontstaan. Op dit moment scoort het
Maastracé met een halte Maasboulevard op het gebied
van sociale veiligheid echter lager dan het Markttracé.
Netwerkkwaliteit OV
Het is evident dat de tram zoveel mogelijk reizigers
moet trekken. De tram wordt echter onderdeel van een
openbaarvervoersysteem waarbij hij zal aansluiten op
het stedelijk busnet en op de regionale en interregionale
treinverbindingen. Een van de effecten zal zijn dat de
tram OV-reizigers uit de bus trekt. Hoewel dit een teken
is dat de situatie voor de individuele reizigers verbetert
(anders stapt deze immers niet over op de tram), is het
goed om ook te kijken naar het totaal aantal OV-reizigers
in Maastricht.
Het OV-gebruik in Maastricht is aan de hand van het
gemeentelijk verkeersmodel vergeleken voor de situatie zonder tram en met tram, met onderscheid naar het
Maastracé en het Markttracé. Met als uitgangspunt dat de
OV-as West volledig wordt omgelegd (conform het raadsbesluit in 2005), blijkt dat het Maastracé beter scoort dan
het Markttracé. Dit komt doordat in het Maastracé de
tramhalte centrum op dezelfde plek is gepland als de
huidige bushalte Van Hasseltkade. Deze gecombineerde
bus- en tramhalte maakt het voor reizigers eenvoudiger
om over te stappen. Reizigers op de route Maastricht
West - Vlaanderen (in beide richtingen) kunnen zonder
te lopen en zonder door te hoeven reizen naar station
Maastricht overstappen op een geconcentreerde centrumhalte.
In de variant Markttracé groeit het OV-gebruik in
Maastricht, gemeten in reizigerskilometers, met 10,6%
en in de variant Maastracé groeit het gebruik met 14,3%.
De netwerkkwaliteit is kortom het grootst in variant
Maastracé.
Comfort
Elementen die het comfort bepalen zoals zitplaatskans,
voertuigkenmerken en de begrijpelijkheid van het kaartsysteem zijn onafhankelijk van het tracé. Aspecten zoals

haltetoegankelijkheid, beschutting bij haltevoorzieningen, instaphoogte ten opzichte van perron hebben wel
een duidelijke link met de inpassing en uitvoering van
een tracé. Beide tracés zullen echter niet noemenswaardig
verschillen, omdat voor beide dezelfde ontwerprichtlijnen gelden. De tracévarianten verschillen kortom niet
wat betreft comfort.
Betrouwbaarheid en punctualiteit
De betrouwbaarheid van het tramsysteem als geheel
hangt af van onder meer de kwaliteit van alle systeemonderdelen en hun samenhang. Hierbij zijn keuzes in het
ontwerp en de technische complexiteit van bijvoorbeeld
spoorbeveiliging en reisinformatievoorzieningen relevant. Net als het onderhoud van de infrastructuur en het
materieel. Er is echter geen aanleiding om verschillen op
het gebied van systeembetrouwbaarheid tussen de varianten te verwachten. De punctualiteit, het op tijd rijden,
van de uiteindelijke tramdienst hangt af van veel zaken
die niet verschillen tussen de varianten (bijvoorbeeld
kwaliteit trambestuurders of het aankomstpatroon van
reizigers bij een tramhalte). Toch zijn er ook verschillen
tussen de tracés te verwachten. Zo zal de tram via het
Markttracé, ook na aanpassingen, mogelijk hinder ondervinden van fout geparkeerde auto’s op marktdagen of
niet kunnen rijden tijdens evenementen op de markt. Ook
het Maastracé kent nadelen, namelijk de tunnelveiligheid
enerzijds en het enkelspoor bij de halte Maasboulevard
anderzijds. Het autoverkeer wordt bij filevorming in de
Maasboulevardtunnel tegengehouden, zodat de file in de
tunnel kan oplossen. Dit om de tunnelveiligheid te bewaken. Omdat de Maasboulevard in zuidelijke richting een
gecombineerde bus- en trambaan krijgt, zal de overlast
voor het OV beperkt blijven. Als echter de wachtrij voor
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het autoverkeer te lang wordt, dan zal het OV ondanks
prioriteit, daar hinder van ondervinden. Vanwege het
enkelspoor bij de halte Maasboulevard zullen tegemoetkomende trams op elkaar moeten wachten, wat in
voorkomende gevallen leidt tot vertraging.
Robuustheid van de dienstregeling
Uit analyses van De Lijn blijkt dat bij een onverstoorde
dienstregeling met twee trams per uur per richting
de trams elkaar tegen zullen komen in de binnenstad
(nabij Markt of op de Maasboulevard). De omloop biedt
voldoende speling om indien nodig te wachten op een
tegemoetkomende tram. Gewenst is dit echter niet. Zeker niet in het licht van een mogelijke frequentieverdubbeling in de toekomst. En als al gewacht moet worden
op een tegenligger, dan gebeurt dat vanuit de reiziger
beredeneerd het liefst bij een halte. Idealiter worden de
haltes dus dubbelsporig uitgevoerd. In de voorliggende
ontwerpen is nog niet definitief besloten waar met enkelen dubbelspoor wordt gereden. Wel is duidelijk dat het
Markttracé volledig met dubbelspoor kan worden uitgevoerd. Alleen als gekozen wordt voor een tramhalte op
de Vismarkt of in de Gubbelstraat in plaats van een halte
in de Boschstraat, kan het tracé niet volledig tweesporig
zijn. Het Maastracé zal hoogstwaarschijnlijk ook volledig
met dubbelspoor uitgevoerd worden, met uitzondering
van de halte op de Maasboulevard. Op het punt van
robuustheid scoort het tracé via de Markt beter.
Conclusie
De vervoerkundige kwaliteit wordt bepaald door verschillende factoren. Beide tracévarianten kennen voor- en
nadelen, waardoor er op grond van vervoerkundige
kwaliteit geen voorkeur is.

Maastracé			

Markttracé

Tramgebruik		

4.000-7.000 tramreizen

4.000-7.000 tramreizen

Marktbonus		

Nabij bestemming

Op bestemming/voorkeur De Lijn

Sociale veiligheid		

Minder sociale controle

Meer sociale controle

Netwerkkwaliteit OV

+ 14,3% reizigerskms

+ 10,6% reizigerskms

Comfort 			

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Betrouwbaarheid en
punctualiteit
		

Mogelijk incidentele verstoringen door bv. stremming tunnel
(tunnelveiligheid)

Mogelijk regelmatige verstoringen
door evenementen en verstoringen
door bv. wekelijkse markt

Robuustheid

Uitgaande van enkelsporige
halte: minder flexibiliteit op relevante plek met mogelijk hinder
voor reizigers

Uitgaande van volledig dubbelsporig
tracé: meer flexibiliteit en minder hinder voor reizigers

Subtotaal

Geen onderscheid

Geen onderscheid
pagina 45

5.3.4		 Ruimtelijke kwaliteit

vormgeving van het bruggenhoofd en het behoud
van de huidige symmetrie.
• Het gebied rond het Bassin moet nog grotendeels
herontwikkeld worden, maar is vanuit stedenbouwkundig oogpunt gebaat bij minder verkeer
op de Bassinbrug of zelfs het verwijderen van de
Bassinbrug.

De inpassing van een tram in een oude binnenstad als
die van Maastricht geeft conflicten met andere functies
en ruimtelijke kwaliteit. Maar een tram biedt ook kansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Daarom
zijn beide tracés beoordeeld op grond van hun potentiële bedreiging en op de mogelijke kwaliteitsimpuls
voor de binnenstad. Uitgangspunt hierbij vormt het
voorlopig ontwerp. Dit ontwerp laat het nog mogelijk
in een vervolgfase keuzes te maken en oplossingen
te zoeken voor eventuele inpassingproblemen van
kleinschaligere aard. Daarom zijn de varianten vooral
beoordeeld op de grotere ruimtelijke ingrepen.

Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat de inpassing van de
tramverbinding niet zonder meer een kwaliteitsimpuls
vormt voor het gebied rond de Maasboulevard en het
Bassin. De wens om het verblijfsgebied te vergroten,
staat op gespannen voet met het intensiveren van de
verkeersfuncties op deze wegvakken langs de Maas.

Ruimtelijke inpassing
Voor het Markttracé geldt dat de openbare ruimte
rondom de Markt geen kwalitatieve impuls nodig heeft.
Het gebied kent een autoluwe inrichting. Bij inpassing van een tram moet de kwaliteit van deze openbare
ruimte gekoesterd worden.

Beide tracés hebben een impact op de ruimtelijke
inpassing. Deze impact is echter heel verschillend,
zoals ook beide gebieden een sterk verschillend karakter
en functionaliteit hebben. Geconcludeerd wordt dat er
geen onderscheid is tussen de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit tussen beide tracés.

Het blijkt mogelijk om de tram op een goede manier in
te passen op de Markt/Boschstraat. De openbare ruimte
dient wel te worden heringericht en de komst van de
tram heeft consequenties voor diverse functies.

Beschermde stadsgezichten, monumenten en
archeologie
De tram zal in beide gevallen ingepast moeten worden
in beschermd stadsgezicht. Ook lopen beide tracés
langs diverse monumenten. De impact op deze zaken
lijkt, in ieder geval in kwantitatieve zin, in het Maastracé veel minder groot dan in het Markttracé. Op grond
van archeologie is er geen sprake van onderscheid tussen beide tracés.

Voor het Maastracé geldt een ander uitgangspunt. Het
gebied Maasboulevard-Bassin-Boschstraat(-Noord)
heeft nu een nadrukkelijke verkeersfunctie; het is
onderdeel van de westelijke parkeerroute en hierdoor
passeren er dagelijks circa 15.000 auto’s. Ook zijn
diverse gebouwen toe aan een herstructurering en
andere gebruiksfunctie; dat gebeurt in het kader van de
planontwikkeling Belvédère.
Ruimer bezien is voor het gebied rond de Maasboulevard en het Bassin een ruimtelijke kwaliteitsimpuls
mogelijk gewenst. Dit brengt de volgende aandachtspunten met zich mee:
• Het is wenselijk dat het verblijfsklimaat tussen
Wilhelminakade en Van Hasseltkade verbetert. De
omgeving van de tramhalte zou een ontvangstruimte
moeten worden voor de bezoeker van het centrum.
• Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het wenselijk
om de vork van de Wilhelminabrug aan te passen. Als
vanwege de tram het bruggenhoofd van de Wilhelminabrug moet veranderen, kan daarmee de verblijfsfunctie verbeteren. Aandachtspunt hierbij is de
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Gebruikswaarde bestaande voorzieningen
Beide tracés hebben overlap met andere functies en
voorzieningen in de binnenstad. Zoals bij iedere herprofilering in de binnenstad moet de toch al schaarse
ruimte worden ingedeeld. Daarbij moet soms ook
gekozen worden tussen de tram enerzijds en groen,
straatinterieur of straatparkeren anderzijds.
Voor het Markttracé zijn de belangrijkste voorzieningen:
• de weekmarkt (inclusief Vismarkt) op vrijdagen;
• de aanwezigheid van terrassen in de zomer op de
Markt en in de Boschstraat;
• grootschalige evenementen op de Markt (bijv. carnaval, INKOM, Maastrichts Mooiste, etc.);
• groen, het standbeeld Minckelers en straatinterieur
in de Gubbelstraat, op de Markt en in de Boschstraat;
• verkeersvoorzieningen als fietsstalling (Gubbel-

straat), parkeerplaatsen (Boschstraat), taxistandplaatsen (Markt), laad- en losruimte (Gubbelstraat, Markt
en Boschstraat).
Voor het Maastracé zijn de belangrijkste voorzieningen:
• groen en straatinterieur aan de Maasboulevard en Van
Hasseltkade;
• installatiehuisje voor nutsvoorzieningen (Van Hasseltkade);
• verkeersvoorzieningen als de bushalte, parkeerplaatsen (Van Hasseltkade), laad- en losplekken en trappenpartij aan boulevard.
Vooruitlopend op het definitief ontwerp lijken bij het
Markttracé veel meer potentiële conflicten op te treden
met bestaande functies en voorzieningen dan bij het
Maastracé.

Het Bassin: Bassinbrug, Timmerfabriek en Quartier des Arts.

Ruimtelijke ontwikkeling
De aanleg van de tramverbinding kan dienen als katalysator voor stadsontwikkeling. Beide tracés rijden door
het toekomstige stadsontwikkelingsgebied Belvédère,
zowel binnen als buiten de singels. De herinrichting van
straten, maar vooral de komst van een tramhalte kan
groot effect hebben op een lokale economie en de aantrekkingskracht van een stadsontwikkeling. We zoomen
daarom in op de geplande centrumhalte en de optionele
halte bij het Bassin, die bijvoorbeeld in plaats van de
halte Belvédère buiten de singels zou kunnen worden
gerealiseerd.
De centrumhalte biedt in beide tracés kansen voor
de detailhandel en horeca aan de noordzijde van de
binnenstad. Het verschil tussen de tracés is klein. Een
tramhalte in de Boschstraat - bij de Vismarkt - is een
nadrukkelijke herbevestiging van de Markt als publiekstrekker en winkel- en horecaconcentratiegebied, dat

deels aan de noordzijde van de Markt ligt. Het Maastracé
biedt in dit opzicht voordelen voor de bedrijven aan de
Gubbelstraat en Mosae Forum. Er van uitgaande dat bij
beide tracés een goede centrumhalte komt, zijn deze
op dit punt niet onderscheidend; beide bevorderen een
ander winkel- en horecagebied.
Wat betreft de mogelijke halte Bassin zijn er wel
verschillen. In eerdere plannen is een (extra) halte
ingetekend op de Bassinbrug of Boschstraat-Noord.
Een dergelijke halte is op grond van de afstand tot de
centrumhalte (Markt of Maasboulevard) niet voor de
hand liggend. Als echter in dit gebied een cultuurcluster, woningbouw en grootschalige detailhandel wordt
ontwikkeld, is een dergelijke halte wellicht te overwegen. Te meer daar deze ontwikkelingen en een tramhalte
elkaar kunnen versterken. Op dit moment zijn de potentiële halteplekken Bassinbrug of Boschstraat-Noord
niet uitvoerbaar vanwege ruimtegebrek. De verwerving
van Sappi-Zuid is voor deze opties een voorwaarde. Als
het autoverkeer via dit terrein wordt afgewikkeld, kan
er wellicht een extra tramhalte bij het Bassin worden
aangelegd. Beide tracés kunnen dus in de toekomst
worden uitgebreid met een halte nabij Belvédère, onder
voorwaarden dat Sappi-Zuid wordt verworven. Bij
het Markttracé is dit altijd Boschstraat-Noord, bij het
Maastracé is dit Boschstraat-Noord of Bassinbrug. Er
is vervoerkundig en ruimtelijk geen voorkeur voor een
van deze plekken. De twee tracés zijn op dit punt niet
onderscheidend.
Toekomstvastheid/flexibiliteit
Traminfrastructuur heeft een lange levensduur. Het is
daarom relevant om na te gaan in hoeverre de aan te leggen infrastructuur toekomstvast is. In paragraaf 5.4.2
is al aangegeven dat een tracé met dubbelspoor meer
flexibiliteit biedt, waardoor frequentieverhoging of verlenging tot Randwyck makkelijker wordt. Bij dit laatste
is vooral de aanlanding bij station Maastricht relevant.
In dit opzicht verschillen de varianten niet.
Voor het gebied rond het Bassin is al aangegeven dat
een ruimtelijke kwaliteitsimpuls wellicht gewenst
is. Een dergelijke impuls zou bewerkstelligd kunnen
worden door de huidige Bassinbrug te verwijderen. Op
dit moment maken grote stromen bussen, auto’s van en
naar het centrum en relatief kleine stromen fietsverkeer
gebruik van de Bassinbrug. In het Maastracé zal ook de
tram gebruik maken van de Bassinbrug. In het Markttracé niet.
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Of het verwijderen van de Bassinbrug in de toekomst tot
de mogelijkheden behoort, is lastig vast te stellen. In het
geval van het Markttracé hoeven de rails niet te worden
verlegd, maar zal wel een oplossing moeten komen
voor het auto- en busverkeer. Dit zou via de verlengde
Fransensingel kunnen rijden, uitgezonderd de bussen
van en naar het Vrijthof (Maastricht-Zuidwest). Die
bussen verliezen te veel reizigers en zullen daarom terug
moeten naar de Gubbelstraat, waar in dit geval ook al
de tram in twee richtingen rijdt. Het gaat weliswaar om
relatief weinig bussen, maar dit heeft wel impact voor
het functioneren van de Gubbelstraat en de Markt.
In het geval Maastracé geldt ook dat de bussen van en
naar het Vrijthof (Maastricht-Zuidwest) via de Gubbelstraat moeten rijden, als de Bassinbrug zou verdwijnen.
Er rijdt in dit geval echter geen tram door die straat. Wel
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geldt dat behalve het busverkeer en het autoverkeer ook
de tram moet worden omgelegd via de Fransensingel.
Dit laatste vergt een nog grotere financiële inspanning
die rust op de grondexploitatie van deze stadsontwikkeling. Het spoor op de Bassinbrug en de BoschstraatNoord moet dan voortijdig worden afgeschreven. In financiële zin biedt het Markttracé meer flexibiliteit voor
een mogelijke verwijdering van de Bassinbrug, omdat
daarmee een eventuele desinvestering in de tramverbinding niet aan de orde is.
Conclusie
Het Maastracé heeft minder impact op het beschermde
stadsgezicht en gebruikswaarde bestaande voorzieningen en scoort daarom beter.

Maastracé			

Ruimtelijke inpassing			
Huidige ruimte kan impuls gebruiken (uitbreiden kwaliteit)
> kansen voor verbetering
kwaliteit lijken beperkt

Markttracé
Huidige kwaliteit groot (koesteren
kwaliteit)
> tram vormt bedreiging voor de
ruimtelijke kwaliteit

Beschermde stadsgezichten
en monumenten		

Minder monumenten>minder impact Meer monumenten>meer impact

Gebruikswaarde bestaande
voorzieningen

Weinig impact op functies

Impact op functies:
• lay-out weekmarkt en vismarkt
moet worden gewijzigd
• minder ruimte voor terrassen
• mogelijke barrièrewerking
• minder ruimte voor grootschalige
evenementen

Inpassing vraagt relatief weinig
keuzes m.b.t. groen, straatinterieur,
parkeerplaatsen en laad- en losplekken

Inpassing vraagt relatief veel keuzes
m.b.t. groen, straatinterieur, fietsstalling, parkeerplaatsen, taxistandplaatsen en laad- en losplekken,
standbeeld Minckelers

Tram als katalysator voor
ruimtelijke ontwikkeling

Niet onderscheidend

Niet onderscheidend

Flexibiliteit in toekomstige
ontwikkelingen (Bassinbrug)

Verwijderen Bassinbrug resulteert in
desinvestering traminfrastructuur

Markttracé kan blijven liggen

Subtotaal

Minder bedreigingen en
kleinere impact,
echter minder flexibiliteit

Meer bedreigingen
en grotere impact, echter meer
flexibiliteit
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5.3.5 		 Verkeersafwikkeling en
				 bereikbaarheid binnenstad
Het functioneren van de binnenstad hangt behalve van
de ruimtelijke kwaliteit ook af van de bereikbaarheid van
functies en voorzieningen. Het gaat hierbij om bereikbaarheid in ruime zin. Voor alle vervoersmiddelen (van
fiets tot scheepvaart), van verplaatsen, verblijven tot
parkeren (inclusief laden en lossen). Ook moet de komst
van een tram niet leiden tot verkeersonveilige situaties.
Vanuit het oogpunt van integraal verkeersbeleid zijn de
ontwerpen voor iedere variant getoetst op onder meer
doorstroming, verkeersveiligheid, uitlegbaarheid en
parkeren. Dit heeft geleid tot een functioneel voorontwerp per variant.
Het Markttracé is uitgevoerd met een volledig dubbelspoor. De tramhalte bevindt zich in het huidig profiel
van de Boschstraat (naast de Vismarkt). Het tracé is volledig autoluw en alleen toegankelijk voor bevoorradend
verkeer binnen venstertijden. Laad- en losplekken komen buiten het profiel van vrije ruimte van de tram.  Het
tracé wordt alleen op de Boschstraat gedeeld met bussen
van en naar het Vrijthof. Vanwege het beperkte overig
verkeer is het mogelijk dat de fietser in het zelfde profiel
meerijdt met de tram. De verkeersruimte blijft hierdoor
grotendeels beperkt tot de huidige profielen.
Het Maastracé wordt ook volledig met dubbelspoor uitgevoerd, uitgezonderd de halte aan de Maasboulevard.
Ter hoogte van de aanlanding van de Wilhelminabrug

voegen de tramsporen samen om zo snel mogelijk in
een rechtstand te komen parallel aan de Maas. In deze
afweging wordt uitgegaan van een halte met enkelspoor.
De sporen splitsen zich ter hoogte van het kruispunt met
de Maastrichter Grachtstraat (onderste figuur blz. 24).
Het spoor richting Vlaanderen zal vanaf hier samen gaan
lopen met het auto- en busverkeer en via de Bassinbrug
naar de kruising met de Boschstraat lopen. Het spoor
richting station Maastricht loopt vanaf de Boschstraat
over een aparte bus- en trambaan. Deze gecombineerde
baan loopt tot het kruispunt met de Maastrichter
Grachtstraat, waar de sporen samenvoegen. De aparte
bus- en trambaan zorgt ervoor dat de bussen en tram
niet in de rij komen te staan met auto’s voor de Maasboulevardtunnel en parkeergarages Bassin en Mosae Forum.
Voor fietsers zijn er op dit tracé aparte fietspaden.
Autoverkeer
Ten aanzien van de doorstroming van autoverkeer zijn
de drie geregelde kruispunten op de tracés maatgevend:
1. Het kruispunt Boschstraat/Bosscherweg en de Noorderbrug; dit is een complex kruispunt met een aantal
aan elkaar gekoppelde verkeerslichten. De tram wordt
vier maal per uur met prioriteit over deze kruising
geleid. Op die momenten neemt de wachttijd voor
het autoverkeer toe. Mogelijk zijn er als gevolg van de
komst van de tram aanvullende maatregelen nodig. In
beide tracés rijdt de tram dezelfde route en is er geen
onderscheid.
2. Het kruispunt Boschstraat en Bassinbrug is onderdeel

Kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat met ingang tunnel.
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van een belangrijke bezoekersparkeerroute. In het
Maastracé rijdt de tram in beide richtingen mee met
het autoverkeer. De lay-out van het kruispunt hoeft
niet grondig te veranderen met de komst van de tram.
Na omlegging van de OV-as zijn er vier stroken voor
gemotoriseerd verkeer beschikbaar op de Bassinbrug. In het Markttracé is  er een conflict tussen het
autoverkeer stad in en de tram stad uit. Het Maastracé
scoort hier iets beter.
3. Het kruispunt Maasboulevard en Maastrichter
Grachtstraat wordt met de omlegging van de OV-as
tweede fase in combinatie met de komst van de tram
nog iets complexer. De tram zal op het kruispunt
overgaan van dubbel naar enkel spoor. De tram zal
vier maal per uur met prioriteit over deze kruising geleid worden. Op die momenten zal de wachttijd voor
het autoverkeer toenemen. Dit nadeel bestaat alleen
in het geval van het Maastracé.
Op grond van de doorstroming van het autoverkeer
scoort het Markttracé beter.

de Vismarkt) moeten invoegen op het tramtracé en
vervolgens kunnen worden opgehouden door een
stoppende tram. Inhalen zal niet altijd mogelijk zijn.
• In het middengedeelte van de Boschstraat zullen
de overige bussen uit Maastricht-West vanuit de
Maagdendries invoegen op het tramtracé. De tram
moet vervolgens de bussen bij de bushalte (west- en
oostzijde) kunnen inhalen.
• Bij de kruising Boschstraat en Bassinbrug ontstaat
een conflict tussen de tram en de OV-as, rijdend van
en naar de Bassinbrug.
In het Maastracé ontstaan de volgende conflicten tussen
bus en tram:
• Bij de aanlanding van de Wilhelminabrug zullen de
bussen richting station Maastricht op de OV-as moeten wachten op de tram die in dezelfde richting rijdt
en invoegt op de Wilhelminabrug. Mogelijk moet dit
kruispunt worden geregeld.
• Als de enkelsporige halte  bezet is, moet een aankomende tram wachten. Is dit de tram vanaf het
station, dan staan de bussen achter de tram op de
Wilhelminabrug. Is dit de tram richting het station,
dan staan de bussen achter de tram op de gecombineerde bus- en trambaan op de Maasboulevard.
• De bussen op de OV-as op de Maasboulevard krijgen
een langere wachttijd als de tram het kruispunt Maasboulevard en Maastrichter Grachtstraat oversteekt.
• Bij de kruising Boschstraat en Bassinbrug ontstaat
een conflict tussen de tram uit de Boschstraat- Noord
en de bussen op de OV-as vanuit Boschstraat-midden
richting de Bassinbrug.
Op grond van de doorstroming van de bussen is geen
duidelijk onderscheid te benoemen.

Overzichtskaartje verkeer.

Bus (OV-as)
In het Markttracé ontstaan de volgende conflicten tussen bus en tram:
• Bij de aanlanding van de Wilhelminabrug zullen de
bussen richting station Maastricht op de OV-as moeten wachten op de tram, die de Gubbelstraat in of uit
rijdt.
• De bussen van en naar het Vrijthof rijden via de
Boschstraat, waar deze in noordelijke richting (bij
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Scheepvaart en goederenvervoer per spoor
Er zijn geen onderscheidende effecten voor de doorstroming van de scheepvaart op de Maas (vertraging bij
brugopening, doorvaarhoogte) en het goederenvervoer
per spoor.
Fiets en voetgangers
De inpassing van de tram heeft gevolgen voor de doorstroming van fietsers en voetgangers. De wijziging van
het straatprofiel heeft  invloed op de infrastructuur voor
langzaam verkeer, de groentijd bij geregelde oversteken
en mogelijk ook de directheid op routes.
De grootste wijzigingen vinden plaats als gevolg van de
omlegging van de OV-as. Deze OV-as kruist de wandel-

route Markt - Maaskade, die door de omgelegde OV-as
belangrijker zal worden.
Potentiële knelpunten Markttracé:
• aanlanding Wilhelminabrug (snelheidsverschil tram
en fietser);
• Gubbelstraat (gemengde afwikkeling fiets en tram);
• Boschstraat-midden waar bij bushalte de fiets en de
tram moeten passeren;
• oversteekbaarheid Boschstraat bij tramhalte;
• continuïteit fiets- en voetgangersroutes op vork
Wilhelminabrug (gemengde afwikkeling fiets, tram
en bussen).
Potentiële knelpunten Maastracé:
• minder goede doorgaande route langs Maasboulevard
via hoge kade Bassin (onderdeel omlegging OV-as)
• extra blokkade wandelconnectie Markt - Maaskade
• continuïteit fiets- en voetgangersroutes op vork
Wilhelminabrug (voldoende ruimte) in relatie tot de
afslaande bussen en tram; wellicht hier attentieverhogende maatregel of verkeerslicht nodig.

veiligheid. Dit geldt ook, als er geen tram rijdt, voor
de trambaan zelf (eenzijdige ongevallen). Vanwege de
enkelsporige halte is de kans op conflicten tussen twee
trams - in theorie - groter bij het Maastracé.
Parkeren
Bij de volledige omlegging van de OV-as moeten op het
Maastracé meerdere parkeerplaatsen op de ventweg
van de Maasboulevard wijken voor een gecombineerde
busbaan. Dit geldt ook voor meerdere parkeerplaatsen
in de Boschstraat-midden ter hoogte van de nieuwe
bushalte (bussen richting station). In de Boschstraat
vervallen parkeerplaatsen vanwege de inpassing van de
tramhalte.
Laden en lossen
Op beide tracés moeten voorzieningen worden getroffen voor het laden en lossen. Het laden en lossen zal
geen knelpunten opleveren op het Maastracé, omdat
het aantal adressen hier beperkt is en aan een ventweg
ligt. Het Markttracé bevat wel knelpunten in de Gubbelstraat, Markt en Boschstraat. Dit impliceert dat op
het Markttracé laad- en losplaatsen aangewezen moeten
worden die in veel gevallen op grotere afstand van de
bestemming zullen liggen.
Conclusie
Het Maastracé scoort op de aspecten bus (OV-as) en
verkeersveiligheid iets beter dan het Markttracé.

Menging van voetgangers en fietsers met tram in Sevilla.

Verkeersveiligheid
Op het Maastracé is het aantal potentiële conflicten
tussen tram en auto’s groter dan op de Markt, vanwege
de grote verkeersdrukte op dit tracé. Het verkeer rijdt
er sneller ten opzichte van het Markttracé, maar de
potentiële conflicten zijn in veel gevallen geregeld. Op
het Markttracé is het negatieve effect op verkeersveiligheid vermoedelijk iets groter, omdat de verkeerssituatie
hier veelal ongeregeld is. Doordat de tram hier meestal
langzaam rijdt, is de situatie hanteerbaar. Maar omdat
het aantal potentiële conflicten tussen tram en kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) groter
is, scoort het Markttracé minder goed m.b.t. verkeers-
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Verkeersafwikkeling en
bereikbaarheid binnenstad
Autoverkeer

Bus (OV-as)

Maastracé			

Markttracé

Autoverkeer op Maasboulevard krijgt
minder prioriteit (samengebruik met
tram in noordelijke richting, minder
restruimte VRI Maastrichter Grachtstraat
Geen onderscheid

Geen onderscheid

Scheepvaart en goederenvervoer per spoor

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Fiets en voetgangers

Belangrijkste fiets- en looproutes
blijven intact

Belangrijkste fiets- en looproutes
blijven intact

Verkeersveiligheid

Potentiële conflicten tussen tram en
autoverkeer (vaak geregeld)

Potentiële conflicten tussen tram
en kwetsbare verkeersdeelnemers
(fietsers en voetgangers)

Parkeren

Aantal plekken zal verminderen
op ventwegen Van Hasseltkade als
gevolg van omlegging OV-as

Aantal plekken zal verminderen op
Boschstraat als gevolg van inpassing
tramhalte

Laden en lossen

Geen noemenswaardige knelpunten

Laden en lossen in Gubbelstraat,
Boschstraat vraagt om oplossing

Subtotaal

Minder potentiële conflicten

Meer potentiële conflicten

5.3.6

Milieu en omgeving

De exploitatie van tram heeft invloed op de omgeving.
Geluid en trillingen
Onderzocht is dat de geluidsemissie van een elektrische
tram beperkt blijft en dat in beide varianten geen sprake
is van een reconstructie volgens de Wet Geluidhinder.
Verder is trillingshinder nog niet inhoudelijk onderzocht, maar wordt op grond van omgevingskenmerken
verwacht dat de trillingsoverdracht op het Markttracé
ter hoogte van de Gubbelstraat - vanwege het dak van de
parkeergarage eronder - groter is dan op de overige locaties. Bij het definitief ontwerp kan, als hier sprake van
is, een technische oplossing worden gezocht. Omdat bij
het Markttracé sprake is van meer woningen dichtbij de
rijbaan is de beperkte toename van geluid hier groter
dan bij het Maastracé
Luchtkwaliteit
De tram wordt elektrisch gevoed via een bovenleiding.
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Dit heeft geen invloed op de lokale luchtkwaliteit.
Omdat de tram drie bestaande buslijnen van De Lijn
vervangt, vermindert op busroutes de uitstoot van
schadelijke stoffen door stadsbussen. Deze verbetering
geldt in gelijke mate voor alle tracévarianten.
Klimaat, ecologie, water- en bodemkwaliteit
Ten aanzien van klimaat is de besparing van CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige dieselbussen afhankelijk van de wijze van stroomopwekking. Los van deze
verbetering of verslechtering is dit onafhankelijk van de
tracévarianten. Omdat de tram in beide tracés grotendeels binnen de huidige verkeersruimte blijft, zijn er
geen (onderscheidende) gevolgen op gebied van flora en
fauna, water- en bodemkwaliteit.
Bij het Maastracé moet de kademuur verschoven worden in de richting van de Maas. Dit heeft een negatief
effect op de waterafvoer van de Maas. Het verschuiven
van de kademuur is alleen mogelijk als dit effect wordt

gecompenseerd. Dit potentieel risico is al benoemd als
financieel risico en  meegenomen in de afweging.
Externe veiligheid
Externe veiligheidsrisico’s spelen mogelijk een rol op
het goederenspoor, waarbij de tram samen rijdt met
goederentreinen. Hier verschillen de stadstracés echter
niet. Op de stadstracés is de inschatting dat de risico’s
niet of nauwelijks veranderen. Dit geldt ook voor het
Maastracé rondom de noordelijke tunnelmonding en
het tunneldek, waar de tram rijdt. Vanwege tunnelveiligheidsaspecten is dit wel een aandachtspunt voor het
Maastracé. Conclusie is dat wat betreft externe veiligheid er geen onderscheid is tussen de tracés.
Hinder tijdens realisatie en onderhoud
Op dit moment is de bouwmethode nog niet uitgewerkt. Onafhankelijk van de bouwmethode en het tracé
zal er hinder zijn voor omwonenden, activiteiten (zoals
de markt) en het overige verkeer. Er moet rekening
gehouden worden met een bouwperiode van - naar
schatting - ongeveer twee jaar. Daarna zal periodiek

Milieu en omgeving		

onderhoud worden gepleegd.
In beide tracévarianten wordt bij aanleg en onderhoud
het busverkeer omgeleid. In geval van onderhoud zal
bovendien de tram worden vervangen door extra bussen. In geval van het Maastracé wordt (een deel van)
het verkeer vermoedelijk omgeleid. Behalve voor de
OV-reizigers levert dit in beide gevallen hinder op voor
bijvoorbeeld de wekelijkse markt, maar ook voor het
autoverkeer. Bij het Markttracé zal er meer overlast zijn
voor functies zoals de markt en belangrijke langzaam
verkeerstromen. Op het Maastracé zal het autoverkeer
meer overlast hebben. Eventuele synergievoordelen
tussen de omlegging van de OV-as, zowel bij aanleg als
onderhoud van de trambaan in het Maastracé, zijn al
meegewogen in de afweging. Er lijkt geen significant
verschil te zijn tussen de varianten.
Conclusie
Op basis van geluid en risico op trillingen scoort het
Maastracé iets beter.

Maastracé			

Markttracé
Geluidbelasting vanwege nabijheid
woningen mogelijk groter.

Geluid en trillingen

Gubbelstraat vanwege parkeerdek
mogelijk gevoelig voor trillingshinder
Luchtkwaliteit

Niet onderscheidend

Niet onderscheidend

Klimaat, ecologie, water en
bodem

Niet onderscheidend

Niet onderscheidend

Externe veiligheid

Niet onderscheidend

Niet onderscheidend

Hinder tijdens bouw en aanleg

Hinder voor autoverkeer

Hinder voor functies zoals markt

Subtotaal

Minder geluidbelasting en
risico op trillingen

Meer geluidbelasting en
risico op trillingen
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5.3.7 Maatschappelijk draagvlak
Meningspeiling
In een digitale meningspeiling uit 2008 geeft 85% van de
Maastrichtenaren aan in meer of mindere mate positief
te zijn over de tramverbinding Vlaanderen-Maastricht.
Uit een onlangs opnieuw gehouden digitale peiling
komt eenzelfde beeld naar voren. 48% vindt het wenselijk dat de tramverbinding er komt en 36% heeft geen
voorkeur voor het al dan niet realiseren van de tramverbinding. Diezelfde groep is ook gevraagd naar welk
tracé de voorkeur uitgaat. 41% van het panel kiest voor

het Maastracé en 40% kiest voor het Markttracé. Overige
deelnemers hebben geen voorkeur.
Conclusie
Er is geen onderscheid tussen het Maastracé en het
Markttracé.

Maatschappelijk draagvlak

Maastracé			

Markttracé

Meningspeiling

41%

40%

Subtotaal

Geen onderscheid

Geen onderscheid
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5.4 Samengevat
Voorgaande zes hoofdcriteria zijn hieronder samengevat in een tabel.

Criteria				Maastracé			 Markttracé
Uitvoerbaarheid		

Technisch realiseerbaar met
relatief weinig ontwerpopgaven

Technisch realiseerbaar met
relatief veel ontwerpopgaven

Kosten en risico’s

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Vervoerkundige kwaliteit

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Ruimtelijke kwaliteit

Minder bedreigingen en kleinere
impact, echter minder flexibiliteit

Meer bedreigingen en grotere
impact, echter meer flexibiliteit

Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid binnenstad

Minder potentiële conflicten

Meer potentiële conflicten

Milieu en omgeving

Minder geluidbelasting en risico
op trillingen

Meer geluidbelasting en risico
op trillingen

Maatschappelijk draagvlak

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Totaal

Conclusies
Na een eerste ronde kan geconcludeerd worden dat:
• tracé B Fransensingel (Sappi Zuid) voorlopig niet realiseerbaar is;
• Maastracé met kop maken in Boschstraat realiseerbaar is, maar belangrijke nadelen heeft;
• Markttracé via Mosae Forum realiseerbaar is, maar belangrijke nadelen heeft;
• Markt- en Maastracé realiseerbaar zijn.
Na een tweede ronde kan geconcludeerd worden dat:
• er een voorkeur is voor het Maastracé;
• de  verschillen klein zijn. Het Markttracé is ook een reële optie.

pagina 55

Met dit document, de voorgaande publicaties (Strategienota, Koersnota en bestuurlijke rapportage) en de onderliggende onderzoeken kan de gemeenteraad van Maastricht
een besluit nemen over het binnenstadstracé voor de tram.
Dan volgen:
a. opstellen overeenkomst met De Lijn. Hierin liggen de samenwerkingsafspraken en
bedieningsgarantie vast (eind 2011);
b. opstarten planstudie tramverbinding Nederlands grondgebied. Het resultaat
hiervan is een definitief ontwerp voor de aanleg en inpassing van de tramverbinding op Nederlands grondgebied, plus een nauwkeuriger kostenraming (medio
2011-eind 2012).
Deze stappen leiden tot een definitieve keuze voor het tramproject. De feitelijke aanbesteding in 2013 is de laatste formele stap, voordat de aanleg begint.
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Hoofdstuk 6
Wat volgt hierna?

Met dit document, de voorgaande publicaties (Strategienota, Koersnota en bestuurlijke rapportage) en de onderliggende onderzoeken kan de gemeenteraad van Maastricht
een besluit nemen over het binnenstadstracé voor de tram. Na de besluitvorming over
de tracékeuze voor de route door de binnenstad van Maastricht dient zich een volgende fase voor het project tramverbinding Vlaanderen - Maastricht aan.
Net als voor het medegebruik van de goederenspoorlijn
buiten de stad, moet ook voor het stadstracé een gedetailleerde planstudie worden uitgevoerd. In deze planstudie wordt het gekozen tracé in detail uitgewerkt. Beide
planstudies kunnen inhoudelijke- en kostenonzekerheden verder terugdringen en op meer gedetailleerde
vragen antwoord geven. Risico’s en onzekerheden, bijvoorbeeld op het gebied van flora en fauna, spoorveiligheid (safety-case), constructie en eventuele verschuiving
van de kademuur, zijn op dat moment verder ingeperkt.
De kostenonnauwkeurigheid van het project kan na de
planstudiefase worden teruggebracht tot circa 20%.
Het spoorboekje voor het project ziet er als volgt uit:
a. opstellen overeenkomst met De Lijn. Hierin liggen de
samenwerkingsafspraken en bedieningsgarantie vast
(eind 2011);
b. opstarten planstudie tramverbinding Nederlands
grondgebied. Het resultaat hiervan is een definitief

ontwerp voor de aanleg en inpassing van de tramverbinding op Nederlands grondgebied, alsmede een
nauwkeuriger kostenraming (medio 2011-eind 2012);
c. opstellen bestek voor aanleg tramverbinding op Nederlands grondgebied (begin 2013-medio 2013);
d. opstarten benodigde ruimtelijke procedures en vergunningentraject (2013);
e. aanbesteding aanleg tramverbinding op Nederlands
grondgebied (medio 2013-najaar 2013);
f. aanleg tramverbinding op Nederlands grondgebied
(eind 2013-2016);
g. proefbedrijf (medio 2016);
h. start exploitatie (eind 2016).
Met name de stappen a en b zijn de grootste mijlpalen
en beslismomenten die nog volgen. Deze stappen leiden
in de praktijk tot een definitieve keuze voor het tramproject. De feitelijke aanbesteding in 2013 is de laatste
formele stap, voordat de aanleg begint.
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Bijlagen
Bijlage 1
Overzicht besluiten
De huidige stand van zaken in het project is mede bepaald door de besluiten die in het recente verleden zijn genomen. Bijgaand overzicht geeft een beeld van de afzonderlijke, voor het project van belang zijnde stappen, zonder te
pretenderen volledig te zijn.

Datum

Besluit

Toelichting

2007

Begrotingbehandeling
gemeente Maastricht

Met het voteren van een voorbereidingskrediet van € 500.000,stemt de gemeenteraad in met het starten van het project TVM.

12 november
2007

Behandeling Strategienotitie

De raadscommissie SMM van Maastricht bespreekt de Strategienotitie TVM en verzoekt college B&W het project nader uit te
werken.

19 mei 2008

Behandeling Koersnota

De raadscommissie SMM van Maastricht behandelt de Koersnota TVM en verzoekt college B&W om de stadsvariant nader te
onderzoeken en uit te werken.

30 juni 2008

Intentieverklaring ‘Samen
werken aan Euregionaal
Openbaar Vervoer’

Ondertekening van een intentieverklaring tussen een groot
aantal (euregionale) partijen om te komen tot verbetering van
het euregionale openbaar vervoernetwerk, onder andere door
realisatie van het project TVM.

30 juni 2008

Intentieverklaring Tram
Vlaanderen Maastricht

Ondertekening van een intentieverklaring tussen de gemeente
Maastricht, De Lijn en de provincies Belgisch- en NederlandsLimburg om te komen tot realisatie van het project TVM.

oktober 2008

Initiatiefvoorstel ‘Agenda
Treinverkeer in Limburg’

CDA, PvdA en PNL nemen in Provinciale Staten het initiatief
om te komen tot de Agenda Treinverkeer in Limburg. De agenda
omvat de voor Limburg van belang zijnde spoorprojecten. Het
project Tram Vlaanderen - Maastricht maakt deel uit van de
agenda.

12 januari + 9
maart 2009

Presentatie voorlopige
resultaten studie TVM

De raadscommissie SMM van Maastricht neemt kennis van de
voorlopige onderzoeksresultaten ten aanzien van de drie onderzochte stadstracés en stemt in met de bevindingen tot dan toe.

28/29 mei 2009

Voorjaarsnota 2009

Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2009 besluiten Provinciale Staten een reserve Agenda Treinverkeer in Limburg in te
stellen en € 7 miljoen uit deze reserve te bestemmen voor het
project TVM.
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Datum

Besluit

Toelichting

22 september
2009

Behandeling bestuurlijke
rapportage en voteren extra
voorbereidingskrediet

De gemeenteraad behandelt de bestuurlijke rapportage en
neemt kennis van de onderzoeksresultaten ten aanzien van de
drie onderzochte stadstracés. Er wordt ingestemd met de bevindingen tot dan toe. Hoewel de raad nog geen definitieve keuze
voor een voorkeurstracé maakt, bestaat er een voorkeur voor
een tracé via de Maasboulevard (variant A). Variant C is echter
nadrukkelijk als terugvaloptie benoemd. De raad vraagt om
de varianten A en C op onderdelen nader uit te werken. Voorts
vraagt de raad om een routevariant door Mosae Forum nader te
onderzoeken en om in beeld te brengen welke mogelijkheden er
zijn om de tram te laten stoppen op de Boschstraat zonder dat
hij over de Markt hoeft te rijden. Ook voteert de gemeenteraad
van Maastricht een aanvullend voorbereidingskrediet van €
600.000.

13 oktober 2009

Besluit BDU

GS besluiten om € 3 miljoen uit de BDU aan te wenden ten
behoeve van TVM.

23 oktober 2009 Vaststelling Gewestelijk
Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(GRUP)

De Vlaamse regering stelt het GRUP vast. Met de vaststelling van
het GRUP is de planologische procedure met betrekking tot het
Vlaamse deel van Tram Vlaanderen - Maastricht afgerond en zijn
de benodigde aanlegvergunningen verleend.

Oktober 2009

Bestuurlijk MIRT

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stemt in het bestuurlijk MIRT-overleg in met de financiering van het project
TVM. Concreet betekent dit toewijzing van € 18 miljoen uit
het Actieprogramma Regionaal OV en € 6 miljoen uit de motie
Koopmans/Cramer (middelen ten behoeve van het verbeteren
van regionaal grensoverschrijdend spoorvervoer) aan TVM.

Januari 2010

Ondertekening bestuursovereenkomst

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Provincie Limburg
ondertekenen een bestuursovereenkomst waarin de financiële
afspraken uit het AROV ten behoeve van TVM (en andere openbaar vervoerprojecten in Limburg) worden bekrachtigd.

Actieprogramma regionaal
openbaar vervoer (AROV)

In navolging van de bestuursovereenkomst AROV met het ministerie tekenen Gemeente Maastricht en Provincie Limburg een
bestuursovereenkomst waarin de financiële inbreng van beide
partijen in het project TVM wordt vastgelegd en bekrachtigd.

1 maart 2010

Ondertekening bestuursovereenkomst AROV tussen
Gemeente Maastricht en
Provincie Limburg

April 2010

Besluit oprichten Projectbu- Om de realisatie van spoorprojecten in Limburg voortvarend ter
reau Spoor (PBS)
hand te kunnen nemen, besluit de Provincie tot het oprichten
van een projectbureau, waarin alle spoorprojecten inclusief
TVM worden ondergebracht. Ook de gemeente Maastricht participeert in het PBS.
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Bijlage 2
Afwegingskader stadstracés

Topeis

Hoofdcriteria

Subcriteria

Een tramverbinding tussen Hasselt
en Maastricht, via het stadscentrum, met start exploitatie in 2016.

A. Uitvoerbaarheid

A1. Technische realiseerbaarheid
A2. Beschikbaarheid

B. Kosten en risico’s

B1. Aanleg
B2. Risico’s
B3. Beheer en onderhoud
B4. Exploitatie
B5. Synergievoordelen

C. Vervoerkundige
kwaliteit

C.1 Tramgebruik
C.2 Marktbonus
C.3 Sociale veiligheid
C.4 Netwerkkwaliteit OV
C.5 Comfort
C.6 Betrouwbaarheid en punctualiteit
C.7 Robuustheid

Pas de tram in met respect voor de
ruimte en verblijfsklimaat.

D. Ruimtelijke kwaliteit

D.1 Ruimtelijke inpassing
D.2 Beschermde stadsgezichten en monumenten
D.3 Gebruikswaarde voorzieningen
D.4 Tram als motor voor ruimtelijke ontwikkeling
D.5 Flexibiliteit

Pas de tram in zodanig dat overige
verkeersfuncties blijven functioneren met gelijkwaardige kwaliteit.

E. Verkeersafwikkeling

E.1 Autoverkeer
E.2 Bus (OV-as)
E.3 Scheepvaart en goederenvervoer per spoor
E.4 Fiets en voetgangers
E.5 Verkeersveiligheid
E.6 Parkeren
E.7 Laden en lossen

Pas de tram in met respect voor het
leefklimaat.

F. Milieu en omgeving

F.1 Geluid en trillingen
F.2 Luchtkwaliteit
F.3 Klimaat, ecologie, water- en bodemkwaliteit
F.4 Externe veiligheid
F.5 Hinder tijdens aanleg en onderhoud

> Kan de variant tijdig gerealiseerd
worden?

Realiseer de tramverbinding binnen projectbudget.
> Wat zijn de kosten en hiermee
samenhangende risico’s?

Verbeter het stedelijk en regionaal
openbaar vervoer.
> Resulteert de variant in een groei
van het OV-gebruik in Maastricht?
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Bijlage 3
Raadsvoorstel en raadsbesluit
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Mobiliteit & Milieu
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BIJLAGEN

RAADSCOMMISSIE

2011-19889

1

Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit

ONDERWERP RAADSVOORSTEL

STELLER

Tram Vlaanderen-Maastricht; keuze stadstracé

Willems-Soudant/350 4588
angel.willems@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,
1.

Samenvatting

Maastricht ziet zich gesteld voor de opgave om de bereikbaarheid van de stad op de lange termijn te
waarborgen. Hiertoe kiest de stad voor:
Het realiseren van robuuste structuren, zoals o.a. de aanpak van de A2 Traverse en het Ruimtelijk
Mobiliteitspakket Maastricht-Noord;
Het bevorderen van milieuvriendelijke vervoerwijzen, zoals fietsverkeer en openbaar vervoer;
Het voeren van een sturend parkeerbeleid, zoals verwoord in de Beleidsnota Parkeren.

Dit plan geeft belangrijke impulsen aan de bereikbaarheid van de aangesloten stedelijke gebieden op het gebied
van de economie, onderwijs en sociaal-cultureel. Dit stelsel van sneltramverbindingen sluit aan op bestaande
spoorlijnen met onder meer Brussel, Luik en Antwerpen.
Voor het economisch functioneren van de stad Maastricht is het waarborgen van de bereikbaarheid vanuit
Belgisch Limburg van eminent belang. Immers de inwoners van Belgisch Limburg hebben – ook historisch – een
sterke relatie met de stad Maastricht. Op een gemiddelde zaterdag is waarneembaar dat vele geparkeerde
auto’s in de Maastrichtse parkeergarages een Belgisch kenteken hebben; een belangrijk gedeelte hiervan komt
uit Belgisch Limburg. De wegverbindingen met Belgisch Limburg zijn ‘fragiel’ en er is geen perspectief dat deze
wegverbindingen in de nabije toekomst ingrijpend verbeteren. Derhalve is een hoogwaardige en robuuste
openbaar vervoerverbinding van grote toegevoegde waarde voor het economisch functioneren van de stad
Maastricht.
De tram maakt een nieuwe bloeiperiode door in Europa. In vele stedelijke gebieden is de tram
geherintroduceerd. Diverse stedelijke gebieden in Frankrijk, Duitsland en Engeland beschikken inmiddels weer
over functionerende tramverbindingen, dan wel hebben vergaande plannen daartoe. Ook in diverse
Nederlandse steden is zulks het geval; voorbeelden hiervan zijn Randstadrail (Rotterdam-Zoetermeer-Den
Haag), RijnGouweLijn – waarvan de uitvoering weldra start - en verder zijn er (vergaande) plannen in Groningen
en Nijmegen. De tram is aldus een belangrijk middel geworden om Europese steden robuust en duurzaam te
ontsluiten en om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van deze stedelijke gebieden te faciliteren. Ook in
Maastricht en omgeving doet zich deze mogelijkheid zich nu voor.
Voor Maastricht is de tramverbinding tussen Hasselt CS en Maastricht CS niet het einde, maar een eerste stap
voor een nieuwe modaliteit in de stad (en regio). Er ontstaan mogelijkheden om in samenwerking met Lanaken
een P+R faciliteit te ontwikkelen. Op termijn zou de tramverbinding kunnen worden verlengd naar bijvoorbeeld
Randwyck of zelfs naar Eijsden. Tel daar nog eens bij op de lightrailverbinding tussen Heerlen en Maastricht
met onder meer een nieuwe halte in Maastricht-Noord, dan volgt hieruit een aantrekkelijk toekomstperspectief.
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In Belgisch Limburg is initiatief genomen om het openbaar vervoer structureel te verbeteren door middel van het
Spartacusplan. Dit bestaat uit een drietal sneltramverbindingen, te weten:
Hasselt-Maastricht;
Hasselt-Maasmechelen;
Hasselt-Neerpelt.
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Voor de inpassing van de tramverbinding in de binnenstad van Maastricht zijn mede op verzoek van uw raad
(Raadsbesluit 22-09-2009) diverse tracés nader onderzocht:
Maastracé via Bassinbrug;
Maastracé via verlengde Fransensingel (Sappi-Zuid);
Markttracé via Boschstraat-Markt-Gubbelstraat;
Markttracé via Boschstraat-Markt-Mosae Forum;
Maastracé met een halte Vismarkt (kopmaken).
De tracévariant via het Sappi-terrein is thans niet mogelijk, omdat deze locatie niet zichtbaar is. De tracévariant
via Mosae Forum leidt tot gevolgen voor de eronder gelegen parkeergarage (o.a. constructieve maatregelen,
waardoor er parkeerplaatsen verdwijnen, Maasplein aanpassen, veel hogere kosten) en de tracévariant met
kopmaken op de Markt leidt tot langere rijtijden, onlogische route en beduidend hogere kosten. Gelet hierop
bieden al deze varianten onvoldoende perspectief.
Het spoorbrugtracé is reeds in een eerder stadium afgevallen, vanwege o.a. het frequent openen van de brug
bij hoog water, het enkelspoor waardoor de maximale frequentie slechts 2 keer per uur is, het doorrijden naar
Randwyck is niet mogelijk en deze biedt geen ontsluiting van de binnenstad. Bovendien zijn de kosten, in
tegenstelling wat verwacht werd, hoog.
Hierna resteren dus twee realistische tracévarianten, te weten Maastracé via Bassinbrug en Markttracé via
Boschstraat-Markt-Gubbelstraat.

Criteria
1.

Uitvoerbaarheid

2.

Kosten en risico’s

3.

Vervoerkundige kwaliteit

4.
5.

Maastracé
Technisch realiseerbaar met
relatief weinig ontwerpopgaven
Geen onderscheid

Markttracé
Technisch realiseerbaar met
relatief veel ontwerpopgaven
Geen onderscheid

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Ruimtelijke kwaliteit

Minder bedreigingen en kleinere
impact, echter minder flexibiliteit

Meer bedreigingen en kleinere
impact, echter meer flexibiliteit

Verkeersafwikkeling en

Minder potentiële conflicten

Meer potentiële conflicten

Minder geluidbelasting en risico op
trillingen
Geen onderscheid

Meer geluidbelasting en risico op
trillingen
Geen onderscheid

bereikbaarheid
binnenstad
6.

Milieu en omgeving

7.

Maatschappelijk
draagvlak

Totaal
Hieruit blijkt dat het Maastracé het beste scoort bij deze vergelijking. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat
de Maasboulevard reeds een sterke verkeersfunctie kent en dat de aanleg van de tramverbinding kan worden
gecombineerd met de tweede fase van de verlegging van de OV-as; hierdoor worden onder meer busbanen
gecombineerd met de tramverbinding. Tenslotte kan door de combinatie van een centrumhalte voor alle bussen
met de centrumhalte voor de tram een robuuste en aantrekkelijke OV-knoop worden gerealiseerd.
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Beide tracés zijn op hoofdlijnen uitgewerkt, onderzocht op diverse aspecten en vergeleken. E.e.a. treft u
uitgebreid aan in bijgevoegd ‘Beslisdocument Stadstracé Vlaanderen – Maastricht’. Vastgesteld kan worden dat
beide tracés op zichzelf kansrijk en haalbaar zijn. De verschillen tussen de twee tracés zijn gering, doch ze zijn
er wel. Deze verschillen zijn door middel van zorgvuldig onderzoek zichtbaar gemaakt. De resultante hiervan
treft u onderstaand aan. Dit leidt tot het navolgende samenvattende beeld, waarbij de kleur groen staat voor
‘beter’ en oranje voor ‘slechter’ t.o.v. de andere tracévariant. Waar de kleur ‘wit’ is toegepast, is sprake van
verwaarloosbare verschillen.
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Gelet hierop wordt uw raad voorgesteld om de keuze te maken om de tramverbinding als volgt te traceren door
de binnenstad van Maastricht: route Boschstraat-Noord – Bassinbrug – Maasboulevard – Wilhelminabrug.
Indien er zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen, dan kan dit aanleiding zijn voor een heroverweging.
Na uw tracébesluit volgt een Planstudie, waarin de ruimtelijke en technische inpassing gedetailleerd plaatsvindt,
alsmede op de effecten gedetailleerd wordt ingezoomd. Op basis van deze gedetailleerde studie kunnen ook de
realisatiekosten gedetailleerder worden geraamd en de risico’s (nog) beter in kaart worden gebracht en voorzien
worden van risicobeheersingsmaatregelen. Deze Planstudie heeft een doorlooptijd van ruim 1 jaar en zal
derhalve eind 2012 gereed zijn. Hierna kan een definitief go/no-go besluit worden genomen voor de realisatie
van de tramverbinding Vlaanderen – Maastricht. In 2013 worden de planologische procedures doorlopen en de
aanbesteding voorbereid. Naar verwachting kan eind 2013-2014 de uitvoering worden gestart en planning is de
tramverbinding eind 2016 in exploitatie wordt genomen.
2.

Beslispunten

Uw Raad wordt voorgesteld om:
kennis te nemen van ‘Beslisdocument Stadstracé Tram Vlaanderen – Maastricht’;
een keuze te maken voor het Maastracé (Boschstraat-Noord – Bassinbrug – Maasboulevard –
Wilhelminabrug);
(via het college van Burgemeester en Wethouders) de projectorganisatie Tram – Vlaanderen Maastricht;
Nederlands grondgebied te verzoeken om de Planstudie voor het tracé op Nederlands grondgebied ter
hand te nemen en uw Raad hierover t.z.t. te informeren;
kennis te nemen van het vervolgproces, dat leidt tot een geplande ingebruikname eind 2016.
Aanleiding

In 2004 presenteerde de Vlaamse vervoermaatschappij haar visie op de toekomst van het regionaal openbaar
vervoer in Belgisch Limburg; het Spartacusplan. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een aantal regionale
tramverbindingen, waaronder een verbinding Hasselt – Maastricht.
Dit initiatief sluit aan op de Maastrichtse strategie om de bereikbaarheid van de stad op de lange termijn te
waarborgen. Hiertoe kiest de stad voor:
Het realiseren van robuuste structuren, zoals o.a. de aanpak van de A2 Traverse en het Ruimtelijk
Mobiliteitspakket Maastricht-Noord;
Het bevorderen van milieuvriendelijke vervoerwijzen, zoals fietsverkeer en openbaar vervoer;
Het voeren van een sturend parkeerbeleid, zoals verwoord in de Beleidsnota Parkeren.
De tramverbinding tussen de beide Limburgse hoofd- en universiteitssteden Hasselt en Maastricht past in de
strategie van het realiseren van robuuste structuren en draagt bij aan het stimuleren van het openbaar vervoer.
Sindsdien - en meer intensief en structureel vanaf 2007 - is door Vlaamse en Nederlandse overheden en De Lijn
eendrachtig samengewerkt aan het verkennen en uitwerken van de tramverbinding Hasselt – Maastricht.
Door partijen zijn overeenkomsten gesloten, studies verricht, een projectorganisatie ingesteld, afspraken
gemaakt rondom de financiering, et cetera. Wij verwijzen ter zake o.a. naar de in juni 2008 ondertekende
intentieovereenkomst Tram Vlaanderen – Maastricht en de in maart 2010 ondertekende bestuursovereenkomst
Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer.
De afgelopen jaren zijn de navolgende besluiten genomen inzake de Tram Vlaanderen – Maastricht:
2007:
Voteren voorbereidingskrediet, reserveren € 7,5 miljoen voor realisatie Tramverbinding en
besluitvorming omtrent Strategienota;
2008:
Besluitvorming Koersnota, bezoek aan Valenciennes met stakeholders, ondertekening
intentieovereenkomst, stadsbrede peiling, waaruit breed draagvlak voor Tram bleek;
2009:
Stadsbrede informatieavond, besluitvorming Bestuurlijke rapportage en voteren aanvullend
voorbereidingskrediet en beschikbaarheidstelling extra bijdrage gemeente Maastricht, tot in totaal € 11
miljoen, voor realisatie tramverbinding op Nederlands grondgebied.
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In lijn met uw raadsbesluit van september 2009 wordt thans de tracékeuze aan uw Raad ter besluitvorming
voorgelegd.
4.

Relatie met bestaand beleid
•
Bestuursakkoord Maastricht 2010-2014.
In de aanloop tot Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 geeft de gemeente een impuls aan de
samenwerking op het gebied van regionaal openbaar vervoer. De stad Maastricht heeft er alle
belang bij om alle problemen met (eu)regionaal openbaar vervoer aan te pakken en neemt
daartoe het initiatief.
•
Ruimtelijk MobiliteitsPakket Maastricht-Noord.
Een integraal en samenhangend pakket maatregelen om de gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid rondom
de noordelijke stadsas (Noorderbrug e.o.) te optimaliseren. De realisatie van de tramverbinding Vlaanderen
– Maastricht is onderdeel van dit pakket.
•
Raadsbesluit omlegging OV-as (22-03-2005).
De gemeenteraad van Maastricht heeft besloten om de OV-as om te leggen van de route GubbelstraatMarkt-Boschstraat naar de route van Hasseltkade-Maasboulevard-Bassinbrug-Boschstraat. De eerste fase
hiervan is reeds geëffectueerd, te weten de OV-route in westelijke richting. De tweede fase geschiedt op
een nader te bepalen tijdstip in relatie tot de planontwikkeling van Belvédère binnen de singels.
Uitgangspunt van het project Tram Vlaanderen – Maastricht is dat de tweede fase van de verlegging van de
OV-as ook is/wordt geëffectueerd. Dit raadsbesluit is hiermee randvoorwaardelijk.
Gewenst beleid en mogelijke opties: samenvatting onderzoeksresultaten

In de afgelopen periode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en voorlopige ontwerpen gemaakt voor de diverse
onderzochte tramtracés voor de tram Vlaanderen - Maastricht, te weten:
A) Maastracé via Bassinbrug - Maasboulevard - Wilhelminabrug - Centraal Station;
A') Maastracé via Boschstraat (kopmaken) – Bassinbrug – Maasboulevard – Wilhelminabrug – Centraal
Station;
B) Maastracé via verlengde Fransensingel (Sappi Zuid) - Maasboulevard - Wilhelminabrug - Centraal
Station;
C) Markttracé via Boschstraat - Markt - Gubbelstraat - Wilhelminabrug - Centraal Station;
C') Markttracé via Boschstraat – Markt – Mosae Forum – Wilhelminabrug – Centraal Station.
De varianten A' en C' zijn op verzoek van de gemeenteraad van Maastricht toegevoegd om nader te
onderzoeken op haalbaarheid. Dit naar aanleiding van besluitvorming inzake de Bestuurlijke rapportage in 2009.
Voor elke variant zijn verkeerskundige-, spoortechnische- en een ruimtelijke ontwerpverkenningen gemaakt.
De afweging vindt in twee ronden plaats:
Ronde 1; Afweging 5 varianten o.b.v. hoofdcriteria ‘tramgebruik’, ‘uitvoerbaarheid’ en ‘aanlegkosten’;
Ronde 2; Afweging twee meest kansrijke varianten o.b.v. criteria ‘uitvoerbaarheid’, ‘kosten en risico’s’,
vervoerkundige kwaliteit’, ‘ruimtelijke kwaliteit’, verkeersafwikkeling’ en ‘milieu en omgeving’.
Het doel van het nader onderzoek is een evenwichtige beschrijving van de vijf tracévarianten voor een
integrale afweging door uw Raad. In de volgende deelparagrafen zijn per aspect de onderzoeksresultaten
samenvattend weergegeven. In de laatste paragraaf wordt afgesloten met de conclusies en het advies.
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5.1.

Ronde 1

Op het aspect ‘tramgebruik’ scoren 4 van de 5 varianten gelijk. Alleen variant C' (Maastracé met kopmaken
Boschstraat) scoort slechter, omdat de rijtijd naar Maastricht CS wordt verlengd met circa 5 minuten. Een
langere rijtijd leidt tot reizigersverlies. Geraamd wordt 20% minder tramreizigers in deze variant.
Op het aspect ‘uitvoerbaarheid’ zijn er duidelijke verschillen waarneembaar. Voor de Maastracéarianten (A, A'
en B) geldt dat bijvoorbeeld de kademuur aan de van Hasseltkade verschoven moet worden en de vork aan de
Wilhelminabrug moet worden aangepast. Voor de variant met kopmaken Boschstraat (A') dient ook de
wekelijkse vismarkt te worden verplaatst. De Maastracévariant loopt deels over het terrein van Sappi-Zuid. Dit
terrein is niet beschikbaar. Voor de Markttracévarianten (C en C') geldt dat een aantal functies belemmerd c.q.
herplaatst dienen te worden, zoals o.a. weekmarkt, fietsenstallingen, parkeerplaatsen, alsmede dient de vork
aan de Wilhelminabrug te worden aangepast. Voor de variant via Mosae Forum (C') geldt dat deze forse
consequenties heeft voor de eronder gelegen parkeergarage, alsmede voor de middenplein tussen de
gebouwen. Het plein moet worden verstevigd, waardoor parkeerplaatsen in de parkeergarage vervallen en op
het middenplein ligt het spoor op een dijk(je) om het hoogte verschil te overbruggen. Dit alles leidt ertoe dat alle
varianten weliswaar technisch uitvoerbaar zijn en dat ze allen consequenties hebben voor omliggende functies,
maar dat de Maastracévariant via Sappi-Zuid (B) niet uitvoerbaar is, omdat de benodigde gronden niet
beschikbaar zijn. Deze variant scoort dan ook slecht op het aspect uitvoerbaarheid.

Dit alles leidt na ronde 1 tot het navolgende beeld.

Tramgebruik
Uitvoerbaarheid
Kosten [mln Euro]

A
Maastracé

B
Fransensingel

C
Markttracé

+
Wel
45

+
Niet
45*

+
Wel
45

A’
Kopmaken
Boschstraat
Wel
45 + PM

C’
Mosae Forum
+
Wel
45 + 6

*) Exclusief verwervingskosten, bouwrijpmaken en aanpassingen autoinfrastructuur voor het tracédeel op Sappi-terrein

De conclusie is dat na ronde 1 het Maastracé via Bassinbrug (A) en het Markttracé (C) als reële varianten
overblijven. In ronde 2 zijn deze varianten nader en gedetailleerder afgewogen op diverse aspecten.
5.2.

Ronde 2

In ronde 2 worden de varianten A (Maastracé) en C (Markttracé) afgewogen op de navolgende aspecten:
Uitvoerbaarheid;
Kosten en risico’s;
Vervoerkundige kwaliteit;
Ruimtelijke kwaliteit;
Verkeersafwikkeling;
Milieu en omgeving
Maatschappelijk draagvlak.
In onderhavig raadsvoorstel zijn deze aspecten bondig beschreven. Voor de details en uitwerking wordt
verwezen naar bijgevoegd ‘Beslisdocument Stadstracé Tram Vlaanderen – Maastricht’.
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Op het aspect ‘aanlegkosten’ scoren de varianten Markttracé via de Gubbelstraat (C) en Maastracé via de
Bassinbrug (A) gelijkwaardig. Voor de variant Maastracé via Sappi-Zuid (B) geldt dat deze – qua aanlegkosten –
ook gelijkwaardig scoort, maar daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de kosten voor verwerving, sloop,
bouwrijp maken en aanleg hoofdinfrastructuur worden gefinancierd uit andere bronnen, te weten uit de
gebiedsontwikkeling van dit stadsdeel. De varianten A' (kopmaken Boschstraat) en C' (Mosae Forum) leiden tot
(substantieel) hogere aanlegkosten.
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5.2.1.

Uitvoerbaarheid.

Beide tracés zijn technisch uitvoerbaar. Voor beiden geldt dat de vork aan de Wilhelminabrug moet worden
aangepast. Voor het Markttracé geldt dat de helling naar de Gubbelstraat dient te worden aangepast en voor het
Maastracé geldt dat kademuur dient te worden verplaatst (richting Maas). De Bassinbrug en de Wilhelminabrug
zijn voldoende sterk gedimensioneerd, dan wel kunnen daarop constructief worden aangepast. Conclusie is dat
beide tracés m.b.t. technische uitvoerbaarheid niet onderscheidend zijn.
Kijkend naar beschikbaarheid, dan zijn beide tracés wel onderscheidend. Voor beide tracés dienen
parkeerplaatsen en bomen en fietsklemmen te worden herschikt. Bij het Maastracé is daarnaast sprake van
relatief beperkte opgaven, zoals verplaatsing van een transformatorgebouw, aanpassen vork en verschuiven
kademuur (inclusief compenserende maatregelen). Daarentegen is bij het Markttracé – naast eerder genoemde
aspecten – sprake van relatief veel opgaven, zoals herschikken terrassen, herschikken weekmarkt en
heroverwegen beschikbaarheid voor grote evenementen.
Samengevat scoort t.a.v. uitvoerbaarheid het Maastracé al met al iets beter dan het Markttracé.
5.2.2.

Kosten en risico’s

De aanlegkosten voor de tramverbinding op Nederlands grondgebied zijn geraamd op € 45 miljoen. Deze
raming is gebaseerd op een voorlopig ontwerp en bevat nog een onzekerheidsmarge van ± 35%. De raming
voor het Maastracé sluit op ruim € 42 miljoen en voor het Markttracé op ruim 44 miljoen. Dit verschil achten wij
niet significant, gelet op bijbehorende onzekerheidsmarges.

Kijkend naar de risico’s, dan is wel sprake van verschillen. Bij het Markttracé is nauwelijks sprake van
technische risico’s en lijkt planschade de grootste risicofactor. Bij het Maastracé daarentegen is wel sprake van
technische risico’s, zoals o.a. het verplaatsen van de kademuur en het (meer ingrijpend) aanpassen van de
aansluiting op de Wilhelminabrug (de vork). Ook hier valt planschade niet uit te sluiten.
Een ander belangrijk verschil tussen beide tracés is het synergie effect, dat bij het Maastracé optreedt door de
aanleg van de tramverbinding te combineren met de aanleg van de tweede fase van de OV-as. De gemeente
Maastricht heeft hiervoor in het verleden reeds de financiële middelen – ad € 3 miljoen – voor gereserveerd.
Deze kunnen nu worden aangewend als dekking voor de benodigde Maastrichtse bijdrage van € 11 miljoen aan
de realisatie van de tramverbinding. In het geval dat de tramverbinding via het Markttracé loopt, dan kunnen
deze middelen niet worden aangewend als dekking voor de kosten voor de aanleg van de tramverbinding;
immers dan moeten deze gelden worden aangewend om de tweede fase van de OV-as te realiseren.
Samengevat verschillen de varianten niet significant van elkaar op kosten en risico’s. Wel is bij het Maastracé
sprake van een significant financieel voordeel, dat zich vertaalt in de dekking van de bijdrage van de gemeente
Maastricht aan de Tram Vlaanderen – Maastricht van € 3 miljoen.
5.2.3.

Vervoerkundige kwaliteit

Om de vervoerkundige kwaliteit te vergelijken is gekeken naar diverse zaken. Op het gebied van tramgebruik en
comfort is vastgesteld dat er geen verschillen zijn tussen beide varianten. Het Markttracé scoort beter op twee
aspecten, te weten Marktbonus (Zet reiziger af dichtbij bestemming!) en robuustheid, vanwege het feit dat het
gehele binnenstadstracé dubbelsporig is. Het Maastracé daarentegen scoort beter op de aspecten
netwerkkwaliteit (= gecombineerd effect op gehele OV-gebruik) en betrouwbaarheid en punctualiteit, omdat dit
tracé in een verkeersomgeving is gesitueerd en grotendeels beschikt over eigen / vrije infrastructuur. Op het
Markttracé treedt meer verstoring op als gevolg van evenementen en op marktdagen.
Hoewel er verschillen zijn tussen beide tracés, kan worden geconstateerd dat het ene tracé iets sterker scoort in
bepaalde zaken en het andere tracé weer iets sterker scoort in andere aspecten. Gecumuleerd heffen deze
verschillen elkaar op en scoren beide tracés even goed.
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Kosten voor beheer en instandhouding zijn geraamd op circa € 750.000 per jaar en de verschillen tussen de
beide tracés zijn zeer beperkt. De exploitatiekosten voor beide tracés zijn ook nauwelijks onderscheidend.
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5.2.4.

Ruimtelijke kwaliteit

Hierbij is in beschouwing genomen de bestaande ruimtelijke kwaliteiten, alsmede de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen. In beide tracés vormt de tramhalte een belangrijk bronpunt voor loopstromen door het noordelijk
deel van de binnenstad; de halte Boschstraat biedt kansen voor deze omgeving, terwijl de halte Maasboulevard
kansen biedt voor Mosae Forum en omgeving. Kijkend naar de ruimtelijke inpassing dan is bij het Maastracé
sprake van een inpassing in een verkeersgebied, waarbij de verkeersfuncties nog verder worden
geïntensiveerd, terwijl bij het Markttracé sprake is van inpassing in een overwegend verblijfsgebied. In beide
gevallen lijkt de tramverbinding adequaat inpasbaar, waarbij de inpassing van de tramhalte aan de van
Hasseltkade bijzondere aandacht vraagt; dit mede in relatie tot sociale veiligheid. Op het Maastracé is verder
sprake van een beperkter effect op de omgeving, omdat deze minder monumentaal is en ook de actuele
gebruikswaarde al sterk verkeerskundig van aard is. Daarentegen is op het Markttracé sprake van een sterk
monumentaal karakter en vele verblijfsfuncties, zoals o.a. terrassen, evenementen, weekmarkten, et cetera. De
impact van de inpassing is derhalve op het Markttracé groter. Tenslotte is m.b.t. het criterium ruimtelijke kwaliteit
ook nog gekeken naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen en de mate van flexibiliteit, die beide tracés daarbij
onderscheiden. Zo spelen er gedachten om de Bassinbrug op de lange termijn mogelijk te verwijderen in relatie
tot de mogelijke herontwikkeling van het omliggende gebied. Bij het Maastracé zou in een dergelijk geval sprake
zijn van een desinvestering, omdat de tramverbinding dan zou moeten worden verlegd; dit kost ettelijke
miljoenen euro’s. Het Markttracé zou bij een dergelijke ontwikkeling gewoon kunnen blijven liggen.
Samengevat scoort het Maastracé op het gebied van ruimtelijke kwaliteit beter dan het Markttracé, omdat de
impact op bestaande ruimtelijke kwaliteiten en functies beperkter is.
Verkeersafwikkeling overig verkeer

Op het punt van verkeersafwikkeling van het overig kent ieder tracé voor- en nadelen. Alles in ogenschouw
nemend scoor het Maastracé net iets beter:
•
Beide tracés scoren gelijkwaardig op de aspecten scheepvaart en goederenvervoer per spoor, fiets en
voetgangers en straatparkeren.
•
Het Markttracé scoort beter, omdat de tramverbinding dan strikter gescheiden is van het autoverkeer,
dan bij het Maastracé. Bij het Maastracé vermengt de tram zich met het autoverkeer in westelijke
richting, terwijl voorts sprake is van een kruisende trambeweging ter hoogte van het kruispunt
Maastrichter Grachtstraat c.q. tunnelmond Maasboulevard.
•
Het Markttracé scoort evenwel minder goed op de aspecten doorstroming bus (OV-as),
verkeersveiligheid en mogelijkheden voor laden en lossen.
Samengevat scoort het Maastracé beter op het criterium verkeersafwikkeling.
5.2.6.

Milieu en omgeving

Beide tracés scoren vergelijkbaar op de aspecten luchtkwaliteit, klimaat, ecologie, water en bodem, externe
veiligheid en hinder tijdens realisatie en onderhoud. Op het gebied van geluid en trillingshinder scoort het
Maastracé iets beter dan het Markttracé, doordat het aantal geluidgevoelige objecten geringer is langs de Maas
en vanwege de mogelijke trillingshinder in de Gubbelstraat, vanwege het eronder gelegen parkeerdek.
Samengevat scoort het Maastracé iets beter dan het Markttracé op het gebied van milieu en omgeving.
5.2.7.

Maatschappelijk draagvlak

Op diverse momenten is het maatschappelijk draagvlak voor de herinvoering van de tram in Maastricht
vastgesteld. Gesteld wordt hier herinvoering van de tram in Maastricht, omdat tot begin vorige eeuw er nog
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sprake was van een tram in Maastricht; onder meer een tramverbinding naar Glons en naar Tongeren. Nu zo’n 100 jaar later - doet zich de kans voor herinvoering van de tram in Maastricht voor.
Zeer recent is opnieuw gepeild hoe de Maastrichtenaar staat tegenover de tram. 48% van de respondenten
geeft aan de komst van de tram wenselijk te vinden. 36% geeft aan dat men geen voorkeur heeft en slechts
16% geeft aan de tram niet nodig te vinden. Gevraagd naar een voorkeur voor de tracékeuze, geeft 41% aan
een voorkeur te hebben voor het Maastracé, terwijl 40% een voorkeur zegt te hebben voor het Markttracé. Op
19 mei 2011 vond een informatieavond plaats voor belangstellenden over de tracékeuze.
Samengevat lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat in Maastricht een breed draagvlak is voor de nieuw aan te
leggen tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, maar dat er geen duidelijke voorkeur is onder de burgers
van Maastricht voor één van de twee tracés.
5.2.8.

Eindafweging

Vergelijking van het Maastracé met het Markttracé wijst uit dat beide tracés geschikt zijn voor inpassing van de
tramverbinding in de binnenstad van Maastricht. Er zijn verschillen tussen beide tracés, maar deze zijn gering.
Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld.
Criteria
Uitvoerbaarheid

2.

Kosten en risico’s

3.

Vervoerkundige kwaliteit

4.
5.

Markttracé
Technisch realiseerbaar met
relatief veel ontwerpopgaven
Geen onderscheid

Geen onderscheid

Geen onderscheid

Ruimtelijke kwaliteit

Minder bedreigingen en kleinere
impact, echter minder flexibiliteit

Meer bedreigingen en kleinere
impact, echter meer flexibiliteit

Verkeersafwikkeling en

Minder potentiële conflicten

Meer potentiële conflicten

Minder geluidbelasting en risico op
trillingen
Geen onderscheid

Meer geluidbelasting en risico op
trillingen
Geen onderscheid

bereikbaarheid
binnenstad
6.

Milieu en omgeving

7.

Maatschappelijk
draagvlak

Totaal
Resumerend scoort het Maastracé op 4 van de 7 criteria (iets) beter dan het Markttracé. Op 3 van de 7 criteria
scoren beide tracés gelijkwaardig.
Dit resulteert erin dat het Maastracé de voorkeur geniet.
In de Stuurgroep TVM van 13 april is dit voorstel besproken. De partners, verenigd in deze stuurgroep, stemden
met dit voorstel in.
6.

Personeel

Thans niet van toepassing. Echter i.k.v. het definitieve go/no-go besluit dient ook over beheer en onderhoud van
de aan te leggen traminfrastructuur een besluit te worden genomen. Beheer en onderhoud is de primaire
verantwoordelijkheid van de gemeente Maastricht voor de specifieke traminfrastructuur. Hierover vindt t.z.t.
besluitvorming plaats.
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1.

Maastracé
Technisch realiseerbaar met
relatief weinig ontwerpopgaven
Geen onderscheid
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7.

Informatie en automatisering

N.v.t.
8.

Aanbestedingen

De Planstudie zal – conform het aanbestedingsbeleid – van de aanbestedende dienst, in casu de gemeente
Maastricht of de provincie Limburg, plaatsvinden.
9.

IBOR beheersparagraaf

Het beheer en onderhoud van de goederenspoorlijn tussen Maastricht en Lanaken is voor rekening en risico van
de rijksoverheid, in casu Prorail.
De tram Vlaanderen – Maastricht maakt gedeeltelijk medegebruik van de goederenspoorlijn. Echter gedeeltelijk
is straks ook sprake van specifiek tramspoorinfrastructuur in Maastricht; dit op het gedeelte tussen (globaal)
Sluis 19 (Boschpoort) – CS Maastricht (Parallelweg). De beheerkosten voor dit deel worden voorshands
geraamd op gemiddeld circa € 750.000 per jaar (excl. BTW). Met de provincie Limburg – partner in dit project –
wordt bezien op welke wijze deze kosten kunnen worden afgedekt. Na afronding van de Planstudie wordt ter
zake een definitief voorstel aan uw Raad voorgelegd.
10.

Financiën

10.1.

Investeringskosten en dekking

Voor de aanleg van de tramverbinding, inclusief 2 haltes,voor het tracégedeelte grens Lanaken tot en met de
Sint-Maartenslaan is een kostenraming opgesteld door een extern ingenieursbureau. Voorts heeft hierop een
second opinion plaatsgevonden. De kostenramingen zijn gebaseerd op globale schetsontwerpen en derhalve is
nog sprake van gebruikelijke, doch ruime, onzekerheidsmarges (± 35%).
De financiёle raming is vastgesteld op € 45 miljoen (± 35%). De peildatum voor de kostenraming is 1-1-2009.
De kosten en dekking voor de tramhalte en -sporen aan de Parallelweg – t.h.v. het CS Maastricht – vallen
binnen het project Stationsomgeving (OV-route Oost). Uw raad krijgt een separaat Raadsvoorstel voorgelegd
voor dit project.
De investeringskosten op Nederlands grondgebied, ad € 45 miljoen, worden als volgt gedekt:
Rijk, in casu Ministerie van Infrastructuur en Milieu
€ 24 miljoen
Provincie Limburg
€ 10 miljoen
Gemeente Maastricht
€ 11 miljoen
Partijen hebben hun bijdragen aan onderhavig project vastgelegd in bestuursovereenkomsten.
De gemeente Maastricht draagt aan de projecten Tram Vlaanderen – Maastricht en de Stationsomgeving (zie
separaat raadsvoorstel) in totaal € 18 miljoen bij, die als volgt wordt gedekt (in het geval van keuze voor het
Maastracé!):
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Onderstaand wordt ingegaan op de stand van zaken van de financiële aspecten voor de tramverbinding op
Nederlands grondgebied:
De geraamde investeringskosten en de voorziene dekking ervan (10.1).
De voorbereidingskosten (10.2).
De financiële risico’s en beheersingsmaatregelen (10.3).
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-

Begroting 2008; bijdrage Tram Vlaanderen – Maastricht
Begroting 2008; bijdrage Stationsomgeving
Verlegging OV-as West, fase II, vanwege synergie (Mobiliteitsfonds)
Mobiliteitsfonds
Rocksubsidie
TOTAAL

10.2

Voorbereidingskosten

€ 7,50 miljoen
€ 6,25 miljoen
€ 3,25 miljoen
€ 0,75 miljoen
€ 0,25 miljoen +
€ 18,00 miljoen

De gevoteerde voorbereidingskredieten volstaan voorlopig. De voorbereidingskosten worden t.z.t. verrekend
met het gehele projectbudget.
Indien het project onverhoopt niet mocht doorgaan, dan verdelen partijen, in casu de provincie Limburg en de
gemeente Maastricht, de tot dan toe gemaakte voorbereidingskosten op basis van 50% : 50%.
10.3

Risico’s en beheersingsmaatregelen

De realisatie van projecten gaat gepaard met risico’s. Bij complexe en majeure projecten zijn de risico’s veelal
ook ingrijpender. Deze vertalen zich in tijd (bijvoorbeeld vertraging) en geld (bijvoorbeeld meerkosten). Ook in
Maastricht heeft zich dat in het verleden bij diverse projecten voorgedaan. N.a.v. deze ervaringen dient bij
dergelijke omvangrijke en complexe projecten voldoende aandacht voor risicomanagement te zijn.

Onderstaand wordt een aantal grotere risico’s benoemd, alsmede wordt ingegaan op de
risicobeheersingsmaatregelen.
De belangrijkste risico’s zijn:
De onnauwkeuringheidsmarges bij de kostenraming (± 35%).
Indexering van budget i.r.t. prijspeil kostenraming 2009 en verwachte start uitvoering in 2013-2014.
BTW-compensabiliteit.
Dekking van de kosten voor beheer en onderhoud traminfrastructuur.
Contractuele afspraken met De Lijn inzake bedieningsgarantie.
Scopewijzigingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, maar ook door bestuurlijke besluiten.
Eisen voortvloeiende uit samengebruik goederenspoor.
Compensatiemaatregelen voor flora en fauna.
Procedurerisico’s i.k.v. ruimtelijke procedures (o.a. bestemmingsplanwijzigingen).
De belangrijkste beheersingsmaatregelen zijn:
Contractuele afspraken actualiseren (o.a. De Lijn, maar ook provincie Limburg – gemeente
Maastricht).
Opstellen integrale safetycase voor goederenspoor.
Vroegtijdig starten met flora en faunaonderzoeken.
Strak bewaken scope project en strak projectmanagement; “Wie eist, betaalt!”
Periodieke risico-analyses.
Project Stationsomgeving (incl. OV-route Oost) aanpassen, faseren c.q. herschikken in relatie tot
Tram Vlaanderen – Maastricht onder voorbehoud van goedkeuring door Ministerie I+M.
Beschikbaar gestelde bijdragen van partijen ‘rentedragend beheren’.
Dekking beheer en onderhoud tramverbinding (incl. haltes) buiten reguliere begrotingskaders
vinden.
Met partners afspraken maken over indexering bijdragen.
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Voor het project Tram Vlaanderen – Maastricht worden periodiek risico-inventarisaties opgesteld, alsmede
worden beheersmaatregelen getroffen.
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11.

Voorstel

Uw Raad wordt voorgesteld om:
kennis te nemen van ‘Beslisdocument Stadstracé Tram Vlaanderen – Maastricht’;
een keuze te maken voor het Maastracé (Boschstraat-Noord – Bassinbrug – Maasboulevard –
Wilhelminabrug);
(via het college van Burgemeester en Wethouders) de projectorganisatie Tram – Vlaanderen
Maastricht; Nederlands grondgebied te verzoeken om de Planstudie voor het tracé op Nederlands
grondgebied ter hand te nemen en uw Raad hierover t.z.t. te informeren;
kennis te nemen van het vervolgproces, dat leidt tot een geplande ingebruikname eind 2016.
12.

Vervolg / Planning

Het spoorboekje voor het project Tram Vlaanderen – Maastricht ziet er na uw raadsbesluit als volgt uit:
- Opstellen overeenkomst met De Lijn inzake de bedieningsgarantie (2011)
- Opstellen samenwerkingsovereenkomst gemeente Maastricht – provincie Limburg inzake o.a. doel, rol- en
risicoverdeling, financiering et cetera inzake realisatie tramverbinding Nederlands grondgebied (2011)
- Verrichten Planstudie tramverbinding Nederlands grondgebied (2011-2012)
- Besteksvoorbereiding en aanbesteding aanleg tramverbinding Nederlands grondgebied (2013)
- Afwikkeling benodigde ruimtelijke procedures (2013)
- Aanleggen tramverbinding Nederlands grondgebied (2013-2016)
- Proefrijden (medio 2016)
- Start exploitatie (eind 2016)

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris,

De Burgemeester,

Drs. J.D. Nauta.

O. Hoes.
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Definitief go / no-go besluit
Nadat de Planstudie is uitgevoerd wordt aan uw Raad een definitief go / no-go besluit voorgelegd. Dit is volgens
planning eind 2012 – begin 2013. Op het moment van dit besluit zijn beschikbaar:
- Een bedieningsgaranties van vervoerder De Lijn
- Een geactualiseerde kostenraming met kleinere onzekerheidsmarges
- Een nauwkeurigere projectplanning
- Een met het project RMP Noord afgestemd ontwerp en planning
- Een uitgewerkt ruimtelijk en technisch ontwerp waaruit duidelijk blijkt in hoeverre de ruimtelijke kwaliteit
van de binnenstad is gewaarborgd c.q. de gewenste kwaliteitsimpuls krijgt
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13.

Communicatie richting raad

Voorgaande besluiten:
2007
- Voorbereidingsbesluit en votering voorbereidingskrediet Tram Vlaanderen – Maastricht
- Behandeling Strategienota Tram (Raadscommissie SMM)
2008
- Intentieverklaring ‘Samen werken aan Euregionaal Openbaar Vervoer’
- Behandeling Koersnota Tram
2009
- Votering extra voorbereidingskrediet Tram
- Behandeling bestuurlijke rapportage Tram
2010
- Ondertekening bestuursovereenkomst ‘Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer’
Nog te nemen besluiten:
2011
- Bestuursovereenkomsten met provincie Limburg en met De Lijn (door college van B&W)
2012-2013
- Vaststellen Planstudie en go/no-go besluit voor aanbesteding
- Planologische maatregelen (o.a. bestemmingsplanwijzigingen)

Raadsvoorstel
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DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,
gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2011 , team Mobiliteit & Milieu ,
no. 2011-19889;
gehoord de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit d.d. 23 mei 2011
gelet op Beslisdocument Stadstracé Tram Vlaanderen - Maastricht

BESLUIT:
-

kennis te nemen van ‘Beslisdocument Stadstracé Tram Vlaanderen – Maastricht’;
een keuze te maken voor het Maastracé (Boschstraat-Noord – Bassinbrug – Maasboulevard –
Wilhelminabrug);
(via het college van Burgemeester en Wethouders) de projectorganisatie Tram – Vlaanderen
Maastricht; Nederlands grondgebied te verzoeken om de Planstudie voor het tracé op
Nederlands grondgebied ter hand te nemen en de Raad hierover t.z.t. te informeren;
kennis te nemen van het vervolgproces, dat leidt tot een geplande ingebruikname eind 2016.

De Griffier,

De Voorzitter,
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Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 31 mei 2011.

Verantwoording
Het beslisdocument Tram Vlaanderen - Maastricht is opgesteld door het Projectteam Tram Vlaanderen - Maastricht, Nederlands deel. Het projectteam bestaat uit medewerkers van de Provincie Limburg (Nederland) en
Gemeente Maastricht. Voor het opstellen van het beslisdocument zijn vele deelonderzoeken gebruikt, die diverse
aspecten betreffen.
Onderstaande opsomming biedt een globaal overzicht van de gebruikte onderzoeken en studies:

Auteur / uitvoerende partij

Uitgever

Datum

Titel

Wat

De Lijn

De Lijn

2011

Potentieschattingen,
vervoerwaarde tramlijn 1

Memo

Goudappel Coffeng

Gemeente Maastricht

2011

Analyse vervoerwaarde Tram Vlaanderen - Maastricht

Rapportage

R&M Matrix

Gemeente Maastricht

2010

Marktonderzoek
grensoverschrijdende
OV-verplaatsingen

Rapportage

Movares

Gemeente Maastricht

2011

Spoortechnisch
ontwerp

Technische
tekeningen

Movares

Gemeente Maastricht

2011

Toets op draagkracht
stadstracés

Memo

Goudappel Coffeng

Gemeente Maastricht

2011

Verkeerskundige analyse verkeersafwikkeling op kruispunten
stadstracé

Memo

TCE (Witteveen en Bos)

Gemeente Maastricht

2009

Kostenraming

Sheet

Arcadis

Provincie Limburg

2010

Risico inventarisatie

Memo + sheet

Movares

Provincie Limburg

2010

Onderzoek naar
kosten beheer en onderhoud stadstracé

Rapportage

Movares

Provincie Limburg

2010

Onderzoek organisatievormen opdrachtgeverschap beheer en
onderhoud

Rapportage

Movares

Provincie Limburg

2010

Onderzoek mogelijkheden heffen
gebruiksvergoeding

Rapportage

De Lijn

De Lijn

2011

Rijtijdberekeningen
en simulaties Hasselt
- Maastricht

Memo
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Bureau Quadrat

Gemeente Maastricht

2009

Ontwerp stedenbouwkundige en
ruimtelijke inpassing
van stadstracés

Tekeningen

De Lijn

De Lijn

2010

Programma van eisen
trammaterieel

Memo

Bureau Bakker en Bleeker

Gemeente Maastricht

2005

Ontwerp stedenbouwkundige en
ruimtelijke inpassing
verleggen OV-as

Tekeningen

Movares

Gemeente Maastricht

2011

3D-model tracés binnenstad

Model

Bureau Quadrat / Movares

Gemeente Maastricht

2011

Schetsontwerp
Tekeningen
stedenbouwkundige
en ruimtelijke inpassing Maastracé

DGMR

Gemeente Maastricht

2011
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Colofon
Het Beslisdocument stadstracé Tram Vlaanderen-Maastricht is opgesteld door projectteam Tram Vlaanderen-Maastricht. Hierin werken de
gemeente Maastricht en de provincie Limburg samen aan de realisatie
Tram Vlaanderen-Maastricht op Nederlands grondgebied.
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