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Inleiding

Aanleiding
Om de bereikbaarheid tussen Belgisch en Nederlands Limburg (in het bijzonder Maastricht) te verbeteren
heeft de Belgische vervoerder De Lijn in mei 2004 een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht
voorgesteld. Dit als onderdeel van haar Spartacusplan om het Openbaar Vervoer (hierna te noemen OV) in
Belgisch Limburg een kwaliteitsimpuls te geven en een volwaardig alternatief te bieden voor de auto.
Belgische en Nederlandse overheden en vervoermaatschappij De Lijn werken sindsdien gezamenlijk aan
het tot stand brengen van een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. De Provincie Limburg werkt
met de Gemeente Maastricht binnen de Projectorganisatie TVM aan de uitwerking en invulling van het
Nederlandse deel van het Vlaamse Spartacusplan; de Tram Vlaanderen-Maastricht (TVM).
TVM valt uiteen in een buitenstedelijk tracé en een binnenstedelijk tracé. Op 31 mei 2011 heeft de
Gemeente Maastricht een definitieve keuze gemaakt voor het binnenstedelijk tracé (Boschstraat - Bassin Maasboulevard - Wilhelminabrug naar station Maastricht) en inmiddels is hiernaar in 2012 een planstudie
uitgevoerd naar de haalbaarheid van het project. Parallel hieraan is tevens een haalbaarheidsstudie naar
het buitenstedelijk tracé uitgevoerd. Op basis van deze haalbaarheidsstudies heeft de gemeenteraad van
Maastricht op 18 december 2012 het besluit genomen om de volgende fase richting realisatie van de
tramlijn te starten.
Het doel is om vóór 2018 een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te realiseren 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.
Om de aanleg van de tramverbinding vanaf de Nederlands-Belgische grens ter plaatse van Lanaken via de
binnenstad van Maastricht naar station Maastricht mogelijk te maken is het noodzakelijk om de tramlijn
planologisch-juridisch te verankeren in een bestemmingsplan. Om het milieu volwaardig mee te kunnen
nemen bij de besluitvorming over projecten die gevolgen kunnen hebben voor de (leef)omgeving wordt
tegelijkertijd een m.e.r.-procedure doorlopen.
Het bestemmingsplan beoogt het vastleggen van de circa 5 kilometer geëlektrificeerde tramverbinding op
Nederlands grondgebied met drie haltes; ter hoogte van Belvédère, de Van Hasseltkade en het Centraal
Station van Maastricht. Buitenstedelijk wordt gebruik gemaakt van het bestaande goederenspoor.
Binnenstedelijk wordt een nieuwe railverbinding aangelegd. Voor zowel het buiten- als binnenstedelijk
tracé geldt dat er portalen moeten worden geplaatst om de elektrische lijnen van de tram te geleiden.
Bovendien moeten er twee onderstations worden geplaatst; één op bedrijventerrein Bosscherveld, de
ander aan de zuidkant van het Stationsplein (ten zuiden van ‘De Colonel’).
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Doel
Het doel van de verkeerstoets is in het kader van de bestemmingsplanprocedure het in kaart brengen van
de verkeerseffecten van de aanleg van de tramverbinding voor het Nederlands gedeelte van het tracé.
VERKEERSKUNDIGE ONDERBOUWING BIJ BESTEMMINGSPLANNEN
Het ontwikkelen van een bestaande of nieuwe locatie vraagt naast een goede ruimtelijke afweging over functie,
vormgeving en inpassing ook om het in beeld brengen van de effecten voor verkeer. Bij een bestemmingsplanwijziging of een projectbesluit (artikel 3.10 WRO) wordt gesteld dat de effecten van de ontwikkeling voor verkeer goed
moeten worden gestaafd. De onderbouwing van de verkeersaspecten speelt mee bij de beoordeling van de
bestemmingsplanherziening.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk staat allereerst het ontwerp van de tram beschreven. Ook eventuele knelpunten
en het aspect parkeren komen in dit hoofdstuk aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het aspect
hulpdiensten. In hoofdstuk drie zijn de verkeersstromen op het omliggende wegennet in kaart gebracht,
zijn de resultaten van kruispuntberekeningen weergegeven en wordt de verkeersaantrekkende werking
van de parkeervoorzieningen nabij de haltes beschouwd.. In bijlage 1 zijn de gebruikte
verkeersintensiteiten te vinden.
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2.1

Ontwerp
INLEIDING

Vanaf de Belgische grens volgt de tram het bestaande goederenspoor richting de binnenstad van
Maastricht. Ter hoogte van de Noorderbrug krijgt de tram een eigen spoor dat deels via een vrije baan en
deels als onderdeel van het stadsverkeer wordt afgewikkeld. De tram vervolgt de route via de Boschstraat,
het Bassin, de Maasboulevard en de Van Hasseltkade naar de Maas om daar vervolgens de Maas over te
steken via de Wilhelminabrug, om via de Sint-Maartenslaan het Centraal Station van Maastricht te
bereiken. Globaal is het stadstracé onder te verdelen in de onderstaande delen:
1. Aftakking tramspoor goederenspoorlijn Lanaken – Maastricht tot en met kruispunt
Boschstraat/Fransensingel/Frontensingel.
2. Boschstraat tot en met Bassinbrug.
3. Maasboulevard tot en met kruispunt Franciscus Romanusweg/Wilhelminabrug/Wilhelminasingel.
4. Wilhelminasingel tot en met St. Maartenslaan.
5. Bocht St. Maartenslaan – Parallelweg en Stationsgebied.
In de beschrijving staan bovenstaande tracédelen van noord naar zuid beschreven. Basis voor de
beschrijving van het tracé vormt de notitie ‘Planstudie Stadstracé Tram Vlaanderen-Maastricht –
Verantwoording Basisontwerp1’.

Figuur 1. Overzicht tracédelen TVM (lichtgroen is tracé en blauw zijn tracédeel scheidingen). Bron: Google Earth Pro en
bewerking Arcadis.

1

Kenmerk: 076553443:C (1-11-2012).
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Voor alle wegen waar het tramtracé doorheen loopt, geldt dat deze wegen gecategoriseerd zijn als
gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven. Het snelheidsregime
bedraagt 50 km/uur. De Wilhelminabrug is uitsluitend toegankelijk voor openbaar vervoer en langzaam
verkeer. Daarnaast is sprake dat het tramverkeer over de volledige lengte van het tracé voorrang heeft op
het overige verkeer. Ook krijgt de prioriteit op de met verkeerslichtengeregelde kruispunten.

2.2

AFTAKKING TRAMSPOOR GOEDERENSPOORLIJN LANAKEN – MAASTRICHT TOT
EN MET KRUISPUNT BOSCHSTRAAT/FRANSENSINGEL/FRONTENSINGEL.

Tramtracé
Het tracé van de tram is in dit tracédeel enkelsporig ten westen van de Bosscherweg gelegen. Ter hoogte
van het kruispunt Boschstraat/Fransensingel/Frontensingel wordt de tram de rijbaan opgeleid. Het tracé
takt vanaf dit kruispunt tweesporig naar het zuiden af. Dit betekent dat de tram vanaf de kruising gaat
meerijden met het gemotoriseerd verkeer.
Gemotoriseerd verkeer
Het verkeer op het tracédeel heeft voorrang op verkeer afkomstig uit de zijwegen. Om het verkeer op de
kruispunten af te kunnen wikkelen, zijn deze voorzien van een verkeersregelinstallatie.

Figuur 2: Uittakking vanaf Goederenlijn.

Figuur 3: Kruispunt Boschstraat/Fransensingel/Frontensingel.
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Parkeren
Op het tracédeel worden geen parkeerplaatsen verwijderd of aangelegd als gevolg van de realisatie van de
tramlijn.
Langzaam verkeer
(Brom)fietsverkeer wordt afgewikkeld via een tweerichtingen (brom)fietspad dat aan de oostzijde van het
tracé is gelegen. Naast het (brom)fietspad is een trottoir gelegen voor voetgangers.
Oversteekmogelijkheden zijn aanwezig ter hoogte van de parallelweg Noorderbrug (figuur 2) en het
kruispunt Boschstraat/Fransensingel/Frontensingel (figuur 3). Ter hoogte van dit kruispunt worden
zuidelijk georiënteerd (brom)fietsverkeer en voetgangers naar de westzijde van de rijbaan geleid.

2.3

BOSCHSTRAAT TOT EN MET BASSINBRUG

Tramtracé
Op het tracédeel Boschstraat (noord) rijdt de tram samen met het gemotoriseerd verkeer. Vanaf het
kruispunt Boschstraat (zuid)/Boschstraat (noord)/Maasboulevard (noord) wordt een gecombineerde tramen busbaan aan aangelegd. Deze tram/busbanen komen aan de buitenzijde van de rijbanen voor
gemotoriseerd verkeer te liggen. Voor deze ligging is gekozen om het aantal conflictpunten te
minimaliseren. De aanleg van de vrije tram/busbaan is gewenst, aangezien de Maasboulevard deel
uitmaakt van een openbaar vervoer-as. De betrouwbaarheid en snelheid van het openbaar vervoer komt
daarmee ten goede.
Tramhalte
In de Boschstraat wordt een tramhalte aangelegd. De tram halteert hier op de rijbaan. Volgens de memo
‘TVM: aanvullende verkeersberekeningen stadstracé’ 2 heeft het halteren op de rijbaan beperkte invloed op
de doorstroming van het verkeer. Achter de tram ontstaat een wachtrij die bijna doorloopt tot aan het
kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel (stadsinwaarts). Wanneer de tram wegrijdt lost deze
wachtrij direct weer op. Deze situatie kan zich dus twee keer per spitsuur voordoen. Door aangepaste OVfases op te nemen in de VRI-regeling, is het mogelijk om bij halterende trams de doorgaande stroom te
doseren. Voor de tramhalte in de richting staduitwaarts ontstaan door het halteren geen wachtrijen, dit
doordat twee rijstroken staduitwaarts beschikbaar zijn.
Gemotoriseerd verkeer
Het verkeer op het tracédeel Boschstraat (noord) – Maasboulevard heeft voorrang op verkeer afkomstig
uit de Boschstraat (zuid). Het verkeer op het kruispunt wordt afgewikkeld met een
verkeersregelinstallatie. Vanuit de Boschstraat (zuid) is het toegestaan om rechtsaf te slaan naar de
Maasboulevard. Tenslotte liggen op de Boschstraat (noord) twee rijstroken naar het noorden toe, waarvan
de rechterrijstrook gedeeld wordt met de tram..

2

077057357:B (26-4-2013).
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Figuur 4: Kruispunt Boschstraat – Maasboulevard.

Parkeren
Op het tracédeel worden geen parkeerplaatsen verwijderd of aangelegd, als gevolg van het realiseren van
de trambaan.
Langzaam verkeer
(Brom)fietsverkeer wordt afgewikkeld aan weerszijden van de rijbaan via een éénrichtings (brom)fietspad.
Naast dit (brom)fietspad is een trottoir gelegen voor voetgangers. Oversteekmogelijkheden zijn aanwezig
ter hoogte van het kruispunt. De tramhalte is daarom goed bereikbaar. Voor voetgangers is deze oversteek
alleen aan de oostzijde van het kruispunt gelegen.
Op de Bassinbrug wordt vanwege ruimtegebrek geen trottoir aangelegd. Voor voetgangers wordt daarom
een alternatieve route gecreëerd via de Bassinkade.

2.4

MAASBOULEVARD TOT EN MET KRUISPUNT FRANCISCUS
ROMANUSWEG/WILHELMINABRUG/WILHELMINASINGEL.

Tramtracé
Na de Bassinbrug wordt het tramtracé vervolgt naar het oosten. De tram blijft rijden op de gecombineerde
bus/trambaan. Ter hoogte van het kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat/Biesenwal buigt
het tracé uit om zodoende de Maasboulevard te verlaten en de route te vervolgen via de Van
Hasseltkade/Maaspromenade (figuur 5). Het tracé komt hier tussen de Maastunnel de rijbaan in te liggen.
Ter hoogte van de Maastunnel komt de bus/trambaan hier te vervallen. Busverkeer maakt gebruik van de
rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Na de Van Hasseltkade/Maaspromenade buigt het tramtracé naar de
as van de weg toe alwaar beide rijrichtingen zich weer samen voegen (figuur 6). Na samenvoeging wordt
het tramtracé vervolgt over de Wilhelminabrug (figuur 7). Op de brug wordt een bus/trambaan aangelegd
die ook wordt opengesteld voor hulpdiensten. Al het verkeer op de bus/trambaan heeft voorrang op de
zijwegen. Vanaf het kruispunt Wilhelminabrug/Franciscus Romanusweg rijdt het tramverkeer met het
gemotoriseerd verkeer.
Tramhalte Maasboulevard
Ter hoogte van de Maastunnel wordt een halte aangelegd. De halte krijgt zijperrons in een symmetrische
ligging; de perrons liggen tussen de Maastunnel en Van Hasseltkade aan de linkerzijde van de rijrichting.
Voetgangers kunnen dit perron bereiken via het met verkeerslichten geregeld kruispunt MaasboulevardVan Hasseltkade.
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Bushalte Maasboulevard
De bushalte is niet te combineren met de tramhalte, vanwege de verschillende in- en uitstaphoogte tussen
bus en tram. Ook dienen busperrons aan de rechterzijde te liggen, in verband met de positie van de
deuren in een bus. De tramperrons zijn op de Van Hasseltkade aan de linkerzijde gelegen. Bovendien is
het niet wenselijk om met de bushalte verder op te schuiven richting de laaggelegen woningen aan de Van
Hasseltkade vanwege het effect op de daglichttoetreding van deze woningen en het feit dat de bushalte
dan verder van de looproute van en naar het centrum komt te liggen
Gemotoriseerd verkeer
Op de Maasboulevard (noord) heeft het gemotoriseerd verkeer een eigen rijbaan. In het verlengde van de
Maastunnel is deze weg voorzien van twee parallelwegen (Van Hasseltkade en Maaspromenade). Beide
wegen hebben een afwijkende wegcategorisering van erftoegangsweg. Het snelheidsregime ter plaatse
bedraagt 30 km/uur.
De Van Hasseltkade (wegvak Bassinkade – Sint Teunisstraat) wordt ondergeschikt middels een
voorrangskruispunt aangesloten op de Maasboulevard.
Het kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel wordt geregeld met verkeerslichten. Het
gemotoriseerd verkeer kan daardoor veilig de Van Hasseltkade (oost) oprijden, de Maaspromenade
verlaten, de Maastunnel in- en uitrijden en de zijstraten bereiken. Niet alle rijrichtingen zijn vanuit het
kruispunt bereikbaar. De Biesenwal is vanuit het kruispunt alleen bereikbaar vanuit de parallelweg
Maasboulevard. Het overige verkeer kan de Biesenwal bereiken via een uitritconstructie ter hoogte van de
Van Hasseltkade (wegvak Bassinkade – Sint Teunisstraat). Tenslotte is het vanwege ruimtegebrek niet
mogelijk om een linksaffer vanuit de Maasboulevard naar de Maastrichter Grachtstraat aan te leggen.

Figuur 5: Tracédeel Maasboulevard (west) - kruispunt Maasboulevard-Grachtstraat.

Ten zuiden van de Maastunnel kan het gemotoriseerd verkeer de weg vervolgen naar de Gubbelstraat.
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Figuur 6: Tracédeel Maasboulevard (zuid).

Ten oosten van de Wilhelminabrug is het kruispunt Wilhelminabrug/Franciscus Romanusweg/
Wilhelminasingel gelegen. Verkeer op dit kruispunt kan alleen de route Franciscus Romanusweg/
Wilhelminasingel volgen. De route Franciscus Romanusweg is ondergeschikt aangesloten op dit
kruispunt.

Figuur 7: Tracédeel Wilhelminabrug – kruispunt Franciscus Romanusweg – Wilhelminasingel.

Parkeren
Op de Van Hasseltkade (wegvak Bassinkade – Sint Teunisstraat) worden 10 parkeervakken verwijderd en
12 parkeervakken aangelegd. Op de Van Hasseltkade, parallel aan de Maastunnel, blijft het aantal
parkeerplaatsen gelijk.
Langzaam verkeer
Op de Maasboulevard wordt het (brom)fietsverkeer afgewikkeld op een vrijliggend (brom)fietspad aan
weerszijden van de rijbaan. Naast de Maastunnel rijden (brom)fietsers samen met het overige
gemotoriseerd verkeer. Op de Van Hasseltkade wordt fietsverkeer afgewikkeld via een
fietssuggestiestrook. Naast de Maaspromenade is door ruimtegebrek geen fietspad aanwezig. Fietsverkeer
wordt afgewikkeld via de rijbaan. Dit principe is conform de wegcategorisering. Op de Wilhelminabrug
wordt het (brom)fietsverkeer gezamenlijk afgewikkeld via op (brom)fietspaden aan weerszijden van de
bus/trambaan.
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Voetgangers krijgen de beschikking over een trottoir. Dit trottoir ligt aan weerszijden van de rijbaan over
het volledige tracédeel.
Oversteek Bassin
De oversteek voor langzaam verkeer op ter hoogte van de Bassin blijft behouden (figuur 5). Langzaam
verkeer moet de oversteek in één keer uitvoeren omdat een middenberm ontbreekt. Aan beide zijde van
de oversteek zijn waarschuwingslichten aangebracht, die aangaan vlak voor een tram- of buspassage.
Deze oversteeksituatie is niet wenselijk. Buiten de lengte van de oversteek, reageren
waarschuwingslichten niet op auto- of eventueel taxiverkeer dat mede gebruik maakt van de OV-strook.
Idealiter wordt er op dit een punt een volledige verkeersinstallatie aangebracht. Hier is in het ontwerp niet
vanuit gegaan, omdat het hier om een weinig gebruikte oversteek gaat. In feite maken alleen fietsers en
voetgangers gebruik van deze oversteek, die vanaf Sappi komen en richting de Wilhelminabrug moeten.
Het gaat hier om beperkte intensiteiten.
Kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel
Op dit kruispunt vervalt de zuidelijke fiets- en voetgangersoversteek. Deze is fysiek niet meer inpasbaar,
zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de doorstroming van het verkeer op dit kruispunt. Dit heeft als
gevolg dat de Biesenwal vanuit de Maastrichter Grachtstraat minder goed bereikbaar is voor langzaam
verkeer. Voor voetgangers komen er wel oversteken, zodat de tramperrons bereikt kunnen worden. De
toegangen van de tramperrons zijn voorzien van een hekwerk, om te voorkomen dat mensen de
Maasboulevardtunnel inlopen.
Oversteek Wilhelminabrug – Gubbelstraat
De doorgaande fietsroute tussen de Wilhelminabrug en de Markt loopt via de Gubbelstraat (figuur 6).
De kruising van het fietsverkeer, dat vanaf de Wilhelminabrug rechtdoor richting de Gubbelstraat wil,
met de OV-baan is zo haaks mogelijk ontworpen. De kans dat fietsers met hun wielen in de tramrail
komen is hiermee minimaal. Verdere voordelen hiervan zijn dat de snelheid van de fietsers hiermee wordt
afgeremd en dat fietsers beter zicht op de kruising hebben.
Naast de fietsersoversteek ligt eveneens een voetgangersoversteek, zodat voetgangers vanuit de stad de
bushalte voor de bussen stad uitwaarts of de Wilhelminabrug kunnen bereiken.
Om beide oversteken verkeersveilig te laten plaatsvinden zijn bij deze oversteek waarschuwingslichten
ontworpen, die aangaan vlak voordat tram of bus passeert. Hiervoor is gekozen, omdat de bussen en
trams met name voor het fietsverkeer richting de Gubbelstraat uit de rug kan komen.

2.5

WILHELMINASINGEL TOT EN MET ST. MAARTENSLAAN.

Tramtracé
Gezamenlijk met het overige verkeer vervolgt de tram tweesporig de route via de Wilhelminasingel naar
de St. Maartenslaan. Op het kruispunt Wilhelminasingel/St. Maartenslaan is de tram in de rijrichting NSstation in de voorrang gelegen, in de rijrichting Hasselt moet de tram voorrang verlenen aan verkeer op de
Wilhelminasingel. Dit is conform de voorrangsregels op het kruispunt.
Bushalte
In de St. Maartenslaan worden twee bushaltes aangelegd. De bussen halteren op aparte bushavens. De
bushaven aan de noordzijde van de St. Maartenslaan is voldoende lang voor het halteren van twee bussen.
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Gemotoriseerd verkeer
Het kruispunt Wilhelminasingel/St. Maartenslaan wordt vormgegeven als voorrangskruispunt. De
Wilhelminasingel is in de voorrang gelegen. Het kruispunt is zodanig ontworpen, dat dit een zo groot
mogelijke zelfregulerende werking heeft voor het verkeer. Dit betekent dat er geen verkeerslichten
geplaatst worden. In figuur 9 is het kruispunt lay-out weergegeven. Dit ontwerp betekent dat het
tramverkeer vanuit de St. Maartenslaan voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de
Wilhelminasingel. Tramverkeer vanaf de Wilhelminasingel heeft juist voorrang volgens de verkeersregelgeving op alle andere verkeersbewegingen op dit kruispunt. Hiertoe zijn tramwaarschuwingslichten
opgenomen voor het verkeer vanuit de Wilhelminasingel (zuid) dat voorrang dient te verlenen aan
tramverkeer van de Wilhelminasingel naar de St. Maartenslaan. Dit kruispunt is in vergelijk met de layout in de huidige situatie compacter en veiliger vormgegeven. Dit door het vergroten of creëren van extra
vluchtheuvels.
De wegcategorisering van de St. Maartenslaan wijzigt na de reconstructie naar erftoegangsweg. Het
snelheidsregime bedraagt 30 km/uur.
Parkeren
In verband met het gewenste laankarakter van de straat, de aanleg van de bushavens en het aanleggen van
langsparkeervakken in plaats van haaksparkeervakken worden niet alle huidige parkeervakken na
planrealisatie opnieuw aangelegd. Nadere detaillering zal inzicht geven in hoeveel parkeerplaatsen
minder worden gerealiseerd en waar deze worden gecompenseerd.

Figuur 8: Kruispunt Wilhelminasingel – St. Maartenslaan.

Langzaam verkeer
Op de Wilhelminasingel rijdt het (brom)fietsverkeer gezamenlijk over een (brom)fietspad. In de St.
Maartenslaan worden fietssuggestiestroken aangelegd. Bromfietsen rijden in deze straat mee met het
gemotoriseerd verkeer.
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Bij de oversteek over de Wilhelminasingel (midden) en St. Maartenslaan (midden), waar het langzaam
verkeer de trambaan oversteekt, zijn geen tramwaarschuwingslichten ontworpen. Dit omdat op dit punt
het tramverkeer meerijdt met auto- en busverkeer. Volgens de richtlijnen van kennisinstituut CROW zijn
tramwaarschuwingslichten in een dergelijke situatie niet wenselijk.
Naast zowel de Wilhelminasingel als de St. Maartenslaan zijn voorzieningen voor voetgangers aanwezig.

2.6

BOCHT ST. MAARTENSLAAN – PARALLELWEG EN STATIONSGEBIED.

Tramtracé
Na de St. Maartenslaan vervolgt het tramtracé de route naar het Stationsplein. Op het Stationsplein rijdt de
tram samen met het openbaar vervoer, die daar halteren (figuur 10). Na het Stationsplein rijdt de tram
door naar het stationsgebied waar de begin/eindhalte van de tram is gelegen. Op het Stationsplein deelt de
tram de ruimte met voetgangers (figuur 11).
Tramhalte NS-station
De tramhaltes zijn zodanig gelegen dat de overstappende reizigers tussen trein en tram, minder dan 200
meter hoeven te lopen. Aandachtspunt is dat voetgangersstromen zo veel mogelijk gebundeld dienen te
worden in verband met de sociale veiligheid en reizigers direct zich moeten hebben op vertrekkende
trams.

Figuur 9: Kruispunt St. Maartenslaan / Parallelweg / Stationsplein.
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Figuur 10: Stationsplein / Parallelweg.

Gemotoriseerd verkeer
De wegcategorisering van de Parallelweg wijzigt naar erftoegangsweg. Het snelheidsregime bedraagt 30
km/uur. De weg wordt ingericht als éénrichtingsweg met de rijrichting naar het zuiden. Verkeer op de
weg moet voorrang verlenen aan verkeer op de zijstraten. Het kruispunt met de Bourgognestraat vormt
een uitzondering. Deze straat wordt ondergeschikt aangesloten op de Parallelweg (figuren 10 &11).
Parkeren
Op het tracédeel worden geen parkeerplaatsen verwijderd of aangelegd.
Langzaam verkeer
(Brom)fietsverkeer wordt afgewikkeld via de rijbaan. Conform de wegcategorisering worden geen
oversteekvoorzieningen voor voetgangers aangelegd. Nabij de tramhaltes op het station moet aandacht
besteed worden aan een verkeersveilige inpassing van de tram, dit in verband met het doorkruisen van de
langzaam verkeer routes die daar aanwezig zijn. De wijze waarop dit wordt ingevuld is nog niet bekend.
Overige aspecten
In het ontwerp van het busstation is rekening gehouden met tien taxistandplaatsen, drie Kiss en Ride
plekken, een nieuwe fietsenstalling en een standplaats van de bus.
Conclusie
Over het volledige tramtracé worden bestaande snel- en langzaam verkeer routes zoveel mogelijk aangesloten, dan
wel verplaatst en hersteld. Aandachtspunten vormen de oversteek Bassin, het uitrijden van de Maastunnel, het aspect
parkeren in de St. Maartenslaan en de afwikkeling van het langzaam verkeer op het Stationsplein.
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2.7

HULPDIENSTEN

Door de aanleg van het tramtracé wijzigen de verkeerstromen voor de hulpdiensten niet. Bestaande
uitrijroutes blijven dan ook behouden. De realisatie van de bus/trambaan op de Maasboulevard en de
Bassinbrug resulteren in een vrije doorstroming van de hulpdiensten op dit wegvak. Deze vrije
doorstroming kan resulteren in een reistijdwinst.
Voorts worden op het tramtracé meerdere kruispunten voorzien van nieuwe verkeerslichten. Dit biedt de
mogelijkheid om deze kruispunten te voorzien van een systeem zoals KAR (Korte Afstands Radio). Met
behulp van dit systeem kan, naast prioriteit aan de tram, ook prioriteit worden gegeven aan hulpdiensten,
met mogelijke reistijdwinst tot gevolg.
Conclusie
De realisatie van het tramtracé heeft beperkte positieve invloeden op de reistijden voor hulpdiensten.
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3
3.1

Verkeerseffecten
WIJZIGING VERKEERSINTENSITEITEN

Binnenstedelijk, met een tram die meerijdt met het verkeer, is sprake van effecten qua doorstroming. Op
basis van het verkeersmodel is beoordeeld in hoeverre de doorstroming op het lokale wegennet
gewaarborgd is. Deze beoordeling is gemaakt aan de hand van de I/C-waarden van wegvakken uit het
verkeersmodel3. De wegvakken zijn bepalend voor de I/C-waarden.
I/C-verhouding
De I/C-verhouding is een maat voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. De I/C-verhouding is de verhouding
tussen I (intensiteit, de hoeveelheid verkeer die volgens het verkeersmodel gebruik wil maken van het betreffende
wegvak) en C (capaciteit, de hoeveelheid verkeer die een wegvak kan verwerken). De I en C worden uitgedrukt in pae
(personenauto equivalenten). Per wegvak kunnen vier I/C-verhoudingen worden berekend: twee richtingen en twee
spitsen (ochtend- en avondspits). Als maat voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt een waarde van 80%
gehanteerd. Bij een I/C-verhouding lager dan 80% is sprake van een onbelemmerde doorstroming; de wegcapaciteit is
voldoende om de verkeersvraag op te vangen. Bij een IC-verhouding tussen 80% en 100% ontstaat de kans op
congestie; bij een IC-verhouding hoger dan 100% staan er structureel gedurende langere perioden van de dag files.

In bijlage 1 zijn de verkeersintensiteiten weergeven voor de referentiesituatie (situatie zonder tram) en het
Maastracé (situatie met voorkeursalternatief tramtracé). Ten opzichte van de referentiesituatie is te zien
dat nauwelijks tot geen sprake is van een wijziging van de verkeersintensiteiten. De geconstateerde
verschillen vallen binnen de foutmarges van het verkeersmodel. De infrastructurele aanpassingen, die
noodzakelijk zijn voor de inpassing van de tram, hebben dan ook geen invloed op de doorstroming van
het verkeer. Bestaande knelpunten, zoals op de Noorderbrug en de Fort Willemweg, blijven bestaan. Op
deze wegen is een kans op congestie aanwezig doordat I/C-verhouding groter is dan 80%. Deze kans
wordt echter niet beïnvloed door de realisatie van de alternatieven. Ten opzichte van de referentiesituatie
kan voor beide alternatieven gesproken worden over een neutraal (0) effect.
Conclusie
De inpassing van de tram resulteert niet tot wijzigingen in de verkeersafwikkeling op de wegen rondom het tramtracé.

3

Gemeentelijk verkeersmodel Maastricht 2007-2020. De technische rapportage van dit model is door Goudappel

Coffeng beschikbaar gesteld op 4 juli 2011. Aansluitend is het model voor deze studie geactualiseerd. De aanpassingen
zijn beschreven in de memo ‘Aanpassing en resultaten actualisering Verkeersmodel Maastricht’ (Goudappel Coffeng, 7
oktober 2011).
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3.2

KRUISPUNTBEREKENINGEN

In het tracé zijn drie kruispunten opgenomen die na planrealisatie met verkeerslichten zijn geregeld. Het
gaat daarbij om :


T035: Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel (inclusief op- en afritten van de bestaande
Noorderbrug);



T045: Maasboulevard/Boschstraat;



T055: Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat/Biesenwal.

Om inzicht te krijgen wat de komst van de tram betekent op de verkeersafwikkeling is in de
verkeersonderzoeken ‘TVM: Overzicht VRI-berekeningen’ en ‘TVM: aanvullende verkeersberekeningen
stadstracé4’voor de bovenstaande kruispunten de verkeersafwikkeling geanalyseerd door middel van
kruispuntberekeningen. Voor alle kruispunten geldt dat de tram prioriteit krijgt op al het overige verkeer,
dat de afwikkeling zoveel mogelijk moet voldoen aan de Nota Verkeerslichten van de gemeente
Maastricht5 en dat de maximale cyclustijd 120 seconden bedraagt.
T035: Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel
In het verkeersonderzoek behorende bij het basisontwerp is sprake van overschrijdingen van de normen
zoals deze worden gesteld in de Nota Verkeerslichten. Nadere analyse leert dat deze overschrijdingen
veroorzaakt worden door de voetgangers- en fietsinfrastructuur op de noordtak van het kruispunt. Indien
de Nota wordt losgelaten, blijkt dat het kruispunt in staat is om het verkeer te kunnen verwerken. De
cyclustijd in de maatgevende avondspits blijft onder de grenswaarde van 120 seconden.
De kruispuntberekeningen voor dit kruispunt zijn uitgevoerd voor een solitair kruispunt. In werkelijkheid zal er op dit
kruispunt een regeling draaien die gekoppeld is aan een noordelijk gelegen kruispunt. De effecten van deze koppeling
zijn binnen deze studie niet meegenomen, maar zullen leiden tot een iets andere wachtrijopbouw aan de randen. Door
middel van het inzetten van DVM maatregelen (aanpassen groentijden) zijn de eventuele negatieve effecten op het
tramverkeer te voorkomen.

Bij de nadere uitwerking van de verkeerslichtenregeling en/of het ontwerp van dit kruispunt dient bezien
te worden of er nog optimalisaties kunnen plaatsvinden zodat wel voldaan kan worden aan de nota.
T045: Maasboulevard/Boschstraat
Het verkeersonderzoek wijst uit dat het kruispunt in staat is om het verkeer, inclusief tram, goed af te
wikkelen. De verzadigingsgraden en de gemiddelde verliestijden blijven onder de gestelde normen uit de
Nota Verkeerslichten.
T055: Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat/Biesenwal.
De vormgeving van dit kruispunt resulteert in te hoge verzadigingsgraden en in te hoge gemiddelde
verliestijden. Daardoor wordt niet voldaan aan de Nota Verkeerslichten. Het gevolg van de hoge
verzadigingsgraden en verliestijden is dat de wachtrijen op de zuidelijke tak te lang worden en terugslaan
tot in de Maasboulevardtunnel. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de veiligheid in de
Maasboulevardtunnel te waarborgen. Ook voor dit kruispunt geldt dat als de Nota wordt losgelaten, het
kruispunt in staat is om het verkeer te kunnen verwerken. De cyclustijd in de maatgevende avondspits
blijft onder de grenswaarde van 120 seconden.

4

Kenmerk: 076547647:C (26-10-2012) en 077057357:B (26-4-2013).

5

vastgesteld in 2002.
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Conclusie
Als gevolg van de inpassing van het tramtracé op de kruispunten Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel en
Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat/Biesenwal wordt niet meer voldaan aan de Nota Verkeerslichten van de
gemeente Maastricht. De kruispunten kunnen het verkeer echter wel verwerken binnen een acceptabele cyclustijd van
120 seconden. Het kruispunt Maasboulevard/Boschstraat kan het verkeer wel verwerken conform de Nota
Verkeerslichten van de gemeente Maastricht.

3.3

VERKEERSAANTREKKENDE WERKING PARKEREN

Bij verschillende halte langs het tracé zullen ook parkeervoorzieningen worden gerealiseerd, dan wel
liggen al parkeervoorzieningen. De gedachte daarbij is dat deze haltes ook kunnen worden gebruikt als
overstapplaats van auto naar tram en vice versa. In het verkeersmodel is dit aspect niet opgenomen,
aangezien het model hier niet verfijnd genoeg voor is en de aannames die hiervoor moeten worden
gedaan onvoldoende scherp zijn. De verwachting is dat de haltes geen sterke verkeersaantrekkende
functie hebben. Dit heeft dan ook geen effecten op het verkeerssysteem.
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Bijlage 1

Gehanteerde verkeersintensiteiten
Huidige situatie 2007

Nr

Straat

Wegvak

Maastracé 2020

Ochtend

Avond-

Etmaal

Ochtend

Avond-

Etmaal

Ochtend

Avond-

spits IC

spits IC

MVT

spits IC

spits IC

MVT

spits IC

spits IC

2.540

18

28

2.610

16

20

2.590

18

20

3.370

19

20

3.070

16

19

3.040

18

18

Etmaal MVT

1

Spoorweglaan

2

Parallelweg

3

Sint Maartenslaan

Parallelweg - Wilhelminasingel

3.620

5

7

3.130

4

7

3.130

4

7

4

Wilhelminasingel

Stationsstraat - Bourgognestraat

10.020

19

26

9.500

18

26

9.520

15

24

5

Wilhelminasingel

9.720

20

24

9.520

17

23

9.510

16

22

6

Wilhelminabrug

170

5

4

310

6

3

310

6

3

9.740

18

22

9.630

14

22

9.630

13

20

14.070

35

47

13.710

28

38

13.650

29

37

7

Franciscus
Romanusweg

Stationsstraat - Bourgognestraat

Referentiesitautie 2020

Theodoor Schaepkens-straat - Sint
Maartenslaan

Sint Maartenslaan - Franciscus
Romanusweg
Franciscus Romanusweg Maasboulevard
Wilhelminasingel - Sint Antoniuslaan

Franciscus

Sint - Antoniuslaan - Karel de

Romanusweg

Vogelstraat

9

Maasboulevard

Wilhelminabrug - Sint Servaasbrug

12.350

33

47

6.350

24

31

6.350

24

31

10

Maasboulevard

Wilhelminabrug - Commandeurslaan

15.760

43

72

8.720

28

46

8.420

33

45

11

Boschstraat

Achter de Barakken - Uitbeiderstraat

1.910

12

12

1.600

11

10

1.590

10

10

12

Boschstraat

Fransensingel - Maasboulevard

18.080

53

72

11.760

48

49

11.750

48

49

13

Fransensingel

Boschstraat - Commandeurslaan

1.710

13

6

3.850

11

43

3.850

11

13

14

Bosscherweg

10.890

30

42

8.790

28

41

8.810

29

42

15

Fort Willemweg

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

57.260

88

93

60.280

88

93

49.270

68

90

80.700

80

90

80.800

80

91

38.340

78

82

11.380

12

25

11.520

64

42

8

16

Noorderbrug

17

Noorderbrug
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Figuur 11: Locatie verkeercijfers.
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