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1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft kort de achtergrond van het project Tram Vlaanderen Maastricht (TVM). Een
uitgebreide achtergrond van dit project is te lezen in het ‘Beslisdocument Stadstracé TVM’. Verder gaat dit
hoofdstuk in op het doel en de leeswijzer van dit document.

1.1

ACHTERGROND

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 goederentracé en stadstracé. Op 31 mei 2011 heeft de Gemeente Maastricht een
definitieve keuze gemaakt voor het stadstracé (zie figuur 1) en inmiddels is hiernaar een planstudie
uitgevoerd. Parallel hieraan is een variantenonderzoek voor het goederentracé uitgevoerd.

Figuur 1. Definitief stadstracé TVM (in rood aangegeven)
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Binnen de planstudie naar het stadstracé is in kort tijdsbestek toegewerkt naar heldere beslisinformatie,
waarop een Go/NoGo beslissing kan genomen worden in december 2012. In het processchema is
aangegeven via welke fases de planstudie loopt (zie figuur 2).

Figuur 2. Processchema planstudie stadstracé TVM

In april 2012 is een Nota van Uitgangspunten beschikbaar gekomen met een beschrijving van de
randvoorwaarden, het werkproces, een eerste mogelijke oplossingsrichting, de te onderzoeken varianten
en hoe deze afgewogen worden. Dit vormde de afsluiting van de eerste fase van de planstudie naar het
stadstracé.
In juni 2012 is het Beslisdocument Baseline Ontwerp beschikbaar gekomen met een beschrijving van de
varianten voor het stadstracé TVM en de afweging hiervan. Dit vormde de afsluiting van de tweede fase
van de planstudie naar het stadstracé. Op basis hiervan is door de stuurgroep TVM een beslissing
genomen voor een basisontwerp.

1.2

DOEL

Dit document is de ‘Verantwoording van het basisontwerp’ en sluit de derde fase van de planstudie naar
het stadstracé af. Het heeft als doel om te komen tot het besluit ‘Stabiel ontwerp’ over het stadstracé TVM.

1.3

LEESWIJZER

Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgangspunten bij de inpassingsontwerpen. Hoofdstuk 3 beschrijft de
algemene ontwerpverantwoording; de ontwerpaspecten die van toepassing zijn op het gehele tracé of
meerdere delen daarvan. Hoofdstuk 4 tot en met 8 beschrijft achtereenvolgens de volgende delen van het
stadstracé TVM:
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Tracédeel 1: Uittakking goederenspoorlijn – Bosscherweg.



Tracédeel 2: Boschstraat (noord) – Maasboulevard (noord).



Tracédeel 3: Maasboulevard (noord) – Wilhelminabrug.




Tracédeel 4: Wilhelminasingel – St. Maartenslaan (midden).
Tracédeel 5: St. Maartenslaan (oost) – Stationsplein.
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2

Uitgangspunten

Dit hoofdstuk gaat achtereenvolgens in op de scope van de inpassingsontwerpen van het stadstracé TVM,
de gebruikte basisinformatie hiervoor, de van toepassing zijnde wetten, normen en voorschriften en de
raakvlakken.

2.1

SCOPE

De geografische scope van het stadstracé in Maastricht van de Tram Vlaanderen Maastricht (TVM) is aan
de noordzijde begrenst door de achterkant van het wissel, waarmee de tram aftakt van de
goederenspoorlijn Lanaken – Maastricht en aan de zuidzijde door het voorlopige eindpunt van het
tramtracé in het stationsgebied van Maastricht.
Tracédelen
Het stadstracé is verder opgeknipt in een aantal logische delen. Dit is gedaan op basis van specifieke
gebiedskenmerken. Figuur 3 geeft een overzicht van de vijf tracédelen:
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.
Deze tracédelen worden in deze rapportage van noord naar zuid beschreven. Dit is conform de oplopende
kilometrering die is gekozen voor het stadstracé van TVM. Het startpunt van deze kilometrering is in het
noorden gelegd, omdat de tramlijn mogelijk in de toekomst doorgetrokken wordt naar Randwyck. Een
vast startpunt is voor deze studie gekozen op 100 meter ten westen van de brug over de ZuidWillemsvaart in het goederenspoor Lanaken – Maastricht. Dit punt is zo gekozen, omdat de ligging van de
wissel waar het tramspoor uittakt van het goederenspoor bij de start van de studie nog niet vast lag en
daarmee ook nog niet het begin van het stadstracé.
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Figuur 3. Overzicht tracédelen TVM (lichtgroen is tracé en blauw zijn tracédeel scheidingen).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis.

Benaming straten
Tot slot is bij deze rapportage een consequente benaming gehanteerd van (delen van) straten. In figuur 4
staan deze weergegeven.
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Benaming

Van

Tot

Bosscherweg

Spoorwegovergang

Fransensingel

Boschstraat (noord)

Fransensingel

Maasboulevard

Boschstraat (zuid)

Maasboulevard

Markt

Maasboulevard (noord)

Boschstraat

Sluisje

Maasboulevard (midden)

Sluis

Maastrichter Grachtstraat

Maasboulevard (zuid)

Maastrichter Grachtstraat

Gubbelstraat

Van Hasseltkade (noord)

km 0.950

km 1.050

Van Hasseltkade (zuid)

km 1.050

km 1.200

Wilhelminabrug (noord vork)

Maasboulevard

steunpunt km 1.330

Wilhelminabrug (zuid vork)

Maasboulevard

steunpunt km 1.330

Wilhelminabrug (west)

steunpunt km 1.330

steunpunt km 1.430

Wilhelminabrug (oost)

steunpunt km 1.430

Franciscus Romanusweg

Wilhelminasingel

Franciscus Romanusweg

St. Maartenslaan

St. Maartenslaan (midden)

Wilhelminalaan

Alexander Battalaan

St. Maartenslaan (oost)

Alexander Battalaan

Parallelweg

Parallelweg (noord)

Sint Antoniuslaan

St. Maartenslaan

Parallelweg

St. Maartenslaan

Stationsstraat

Spoorweglaan

Stationsstraat

Akerstraat

Figuur 4. Gebruikte benaming van (onderdelen van) straten

2.2

BASISINFORMATIE

Tal van documenten, die in het verleden ten aanzien van TVM zijn opgesteld, vormen de basis voor de
inhoudelijke uitwerking van het stadstracé van TVM. Binnen deze documenten is onderscheid gemaakt in
vigerende, informatieve en vervallen documenten. Een overzicht van de basisdocumenten is weergeven in
bijlage 1 van de ‘Nota van Uitgangspunten’.
Ondergronden
Door de gemeente Maastricht is de Grootschalige BasisKaart Nederland (GBKN) verstrekt. Deze vormt de
basis voor het horizontale ontwerp. Het verticale profiel is gebaseerd op het eveneens door de gemeente
Maastricht aangeleverde bestand “Hoogtegegevens_5m_Grid.dwg”. Dit bestand geeft een globaal beeld
van de hoogteligging. Ter plaatse van de Wilhelminabrug geeft het bestand geen hoogte-informatie en is
gebruik gemaakt van het lengteprofiel van het voorontwerp van TVM behorende bij het Beslisdocument
Stadstracé TVM.

2.3

WETTEN, NORMEN EN VOORSCHRIFTEN

Er is verschillende wet- en regelgeving van toepassing op tramprojecten en -lijnen in Nederland. Deze zijn
ook van toepassing op het stadstracé van TVM. Een uitgebreid overzicht hiervan is weergegeven in de
publicatie ‘Leidraad inpassing tram in stedelijk gebied’ van kennisinstituut CROW. Specifiek
aandachtspunt in deze wet- en regelgeving is de verkeersveiligheid.
Een duurzaam veilig tramsysteem is succesvol wanneer er rekening gehouden wordt met de samenhang
tussen mens, voertuig en infrastructuur (zie figuur 5). Dit geldt vooral voor die locaties waar interactie
plaatsvindt, zoals bij oversteken, kruispunten en haltes. Het streven is hierbij een zo groot mogelijke
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duidelijkheid voor alle gebruikers van de openbare ruimte te realiseren, waarbinnen de trambaan
gerealiseerd wordt. Uitgangspunt hierbij is een zo groot mogelijke zelfregulerende werking.

Mens

Duurzaam
veilig
tramontwerp
Infrastructuur

Voertuig

Figuur 5. De gouden driehoek bij een duurzaam veilig tramontwerp

In bijlage 1 wordt ingegaan op de specifieke normen en richtlijnen, die zijn gehanteerd bij het ontwerp van
het stadstracé TVM om te komen tot een duurzaam veilig tramontwerp.

2.4

RAAKVLAKKEN

Co-makers
De co-makers van de gehele tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht zijn De Lijn op het Belgische
deel en ProRail op het buitenstedelijke tracédeel (goederenspoorlijn Maastricht – Lanaken).
Er heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met zowel ProRail en De Lijn, waar onder meer de scope
van iedere partij is afgesproken. Hierin is vastgelegd dat ProRail zorgdraagt voor het gedeelte van de
goederenspoorlijn waar TVM gebruik van maakt, dit is inclusief de tramhalte Belvédère en het
uittakkingswissel.
Verder is gewaarborgd dat ontwerpen op elkaar aansluiten. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn:


De locatie van uittakking van het tramspoor van het goederenspoor nabij Maastricht.



Tractie- en energievoorziening.



Het veilig in- en uitvoegen op de goederenspoorlijn.

De eisen en wensen die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn in het IPvE voor stadstracé van TVM
opgenomen.
Raakvlakprojecten
Tijdens de ontwerpwerkzaamheden is rekening gehouden met een aantal belangrijke raakvlakprojecten
voor het stadstracé van TVM, te noemen:
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RMP Noorderbrug.



Omgelegde OV-as in het centrum van Maastricht.
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Ten aanzien van deze raakvlakprojecten is afstemmingsoverleg gevoerd om over en weer afspraken te
maken over dwangpunten en (on)mogelijkheden bij de ontwerpwerkzaamheden. De eisen en wensen die
hieruit naar voren zijn gekomen, zijn in het IPvE voor het stadstracé van TVM opgenomen.
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3

Algemene ontwerpaspecten

Dit hoofdstuk licht een aantal aspecten van het basisontwerp nader toe, die gelden voor meerdere
tracédelen van het stadstracé van TVM of voor het gehele stadstracé.
Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de volgende ontwerpaspecten:


Tramtracéontwerp.



Vormgevingsvisie.



Beveiliging.



Tractie- en energievoorziening.



Geotechniek.



Kabels en leidingen.



Omgeving.

3.1

TRAMTRACÉONTWERP

Baanconcepten
Een tram kan op verschillende manieren in een stedelijk gebied ingepast worden. Hiervoor is een aantal
standaardprincipes, ook wel baanconcepten genoemd. Conform de publicatie ‘Leidraad inpassing tram in
stedelijk gebied’ van kennisinstituut CROW zijn dit de volgende baanconcepten:


Eigen baan: trambaan is niet toegankelijk voor andere verkeersdeelnemers.



Vrije baan: trambaan wordt mede gebruikt door de bus en/of taxi.



Straatspoor: trambaan wordt mede gebruikt door bus, taxi, auto en langzaam verkeer.

In figuur 6 zijn referentiefoto’s van deze baanconcepten opgenomen.
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Figuur 6. Referentiebeelden baanconcepten Eigen baan, Vrije baan en Straatspoor (met de klok mee)

Maatvoering
In de meeste normen en voorschriften wordt voor de breedte een streefmaat en een uiterste minimummaat
gehanteerd. In figuur 7 en 8 staan deze waarden vermeld voor respectievelijk de wegcategorieën
gebiedsontsluitingsweg (GOW) en erftoegangsweg (ETW). In de toelichting van het inpassingsontwerp
van het stadstracé TVM staat aangegeven wanneer streefwaarden of minimale maten zijn gehanteerd. Ook
wordt aangegeven als van de minimale maten is afgeweken.
Object

Streefmaat (m)

Minimale maat (m)

Bron

Dubbelsporige Tram / busbaan in

7,30

7,10*

ASVV 2004 van CROW

Bushaven

3,00

2,80

Maten voor de Bus 1995 van VSN groep

Rijstrook (gebruik door bus)

3,50

3,30

ASVV 2004 van CROW

Vrijliggend fietspad

2,50

2,00

ASVV 2004 van CROW

Fietsstrook (ononderbroken

2,00

1,50

ASVV 2004 van CROW

Tweerichtingen fietspad

3,50

3,00

ASVV 2004 van CROW

Voetpad

2,00

1,50**

ASVV 2004 van CROW

rechtstand

markering + fietssymbool)

Toelichting
* Bij naastliggende infrastructuur dient er rekening gehouden met 0,25m extra ruimte.
** Bij een vernauwing korter dan 10m is dit 1,20m en bij ‘harde’ vernauwingen (lichtmasten en verkeersborden) is dit 0,90m.
Figuur 7. Toegepaste breedtemaatvoering bij gebiedsontsluitingswegen
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Object

Streefmaat (m)

Minimale maat (m)

Bron

Dubbelsporige Tram / busbaan in

7,30

7,10*

ASVV 2004 van CROW

Bushaven

3,00

2,80

Maten voor de Bus 1995 van VSN groep

Rijstrook (gebruik door bus)

3,50

3,30

ASVV 2004 van CROW

Rijstook (éénrichting auto +

4,20

3,60

ASVV 2004 van CROW

5,20

4,60

ASVV 2004 van CROW

Parkeerstrook (langs parkeren)

2,20

2,00

ASVV 2004 van CROW

Parkeerstrook laden/lossen

n.v.t.

2,50

ASVV 2004 van CROW

Fietssuggestiestrook (onderbroken

1,75

1,50**

ASVV 2004 van CROW

2.00

1,50***

ASVV 2004 van CROW

rechtstand

éénrichting fiets gemengd)
Rijstook *éénrichting auto +
tweerichtingen fiets gemengd)

markering)**
Voetpad
Toelichting
* Bij naastliggende infrastructuur dient er rekening gehouden met 0,25m extra ruimte.
** Vrij liggende fietspaden mogelijk bij doorgaande fietsroute; breedtemaatvoering conform GOW. Breedte suggestiestrook bij
tweerichtingsverkeer minimaal 1,00 m
** Bij een vernauwing korter dan 10m is dit 1,20m en bij ‘harde’ vernauwingen (lichtmasten en verkeersborden) is dit 0,90m.
Figuur 8. Toegepaste breedtemaatvoering bij erftoegangsweg

Dwarsprofiel
Voor het ontwerp van het stadstracé TVM is op een aantal locaties een dwarsprofiel ontworpen. Hierbij
wordt het wegprofiel aangepast indien dat nodig is om de tram te kunnen laten rijden. Bij de
dwarsprofielen wordt zowel de huidige situatie als het ontwerp met TVM weergegeven. Op deze manier
zijn de veranderingen snel te duiden.
(Brom)fiets in relatie tot trambaan
De combinatie fiets en tram is vanuit veiligheidsredenen een specifiek aandachtspunt tijdens het
ontwerpproces geweest. Voorkomen moet worden dat fietsers met hun banden in de tramrails vast komen
te zitten. Conform de Ontwerpwijzer Fiets van kennisinstituut CROW zijn fietsersoversteken minimaal
onder een hoek van 60 graden gelegd met de tramrails.
Brommers rijden over het gehele stadstracé op de rijbaan. Op sommige locaties maken het wegverkeer en
de tram gebruik van dezelfde infrastructuur. De banden van brommers zijn dusdanig breed, dat deze niet
in de tramrails kunnen komen vast te zitten.
Er is voor gekozen om fietsers en trams niet op dezelfde rijstrook te combineren en waar mogelijk binnen
het bestaande wegprofiel om (vrijliggende) fietspaden toe te passen in het ontwerp. In geval van
fiets(suggestie)stroken is de keuze gemaakt om deze op dezelfde hoogteniveau te ontwerpen als de tramen rijbaan en niet fysiek te scheiden. Fysieke scheidingen tussen trambaan en fietssuggestiestroken zorgen
er voor dat fietsers in feite minder fietsoppervlak krijgen, elkaar minder gemakkelijk kunnen inhalen en de
valkans bij onoplettendheid verhogen. De kans dat fietsers die gebruik maken van fietssuggestiestroken
met hun wiel in de rails raken is klein, omdat de rails midden in de rij- of trambaan liggen. De afstand
tussen de rails en fietssuggestiestrook is minimaal 1,16 meter.
Uitzonderingen qua hoogteligging tussen trambaan en fietssuggestiestrook zijn de Wilhelminabrug en
Bassinbrug. Op deze bruggen is de trambaan verhoogd aangelegd omwille van de inpassing van de
spoorstaven op deze bruggen en om deze bruggen zo min mogelijk te belasten qua draagkracht.
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3.2

VORMGEVINGSVISIE

Impressies van een mogelijke ruimtelijke inpassing en materialisering van het stadstracé TVM staat
verbeeld en toegelicht in de vormgevingsvisie, zie bijlage 2. Deze vormgevingsvisie geeft eerst een
overkoepelend beeld gaat vervolgens in op nadere detaillering per tracédeel.
Deze vormgevingsvisie is gebaseerd op de geleerde lessen en verworven kennis uit de dialoog met
Welstand in 2009 op basis van het Beslisdocument van Goudappel Coffeng en het visierapport van
Quadrat. Ook zijn het Beleidsplan Openbare Ruimte Maastricht en de Vormgevingsvisie van De Lijn
belangrijke bronnen voor het formuleren van een actuele visie.

3.3

BEVEILIGING

Van Lanaken tot aan het kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel heeft de tram een enkel spoor
tot zijn beschikking. Dit betekent dat trams in tegengestelde richting elkaar niet kunnen passeren. In een
normale uitvoering van de dienstregeling is een dergelijk passage ook niet voorzien.
Om te voorkomen dat trams bij vertragingen of calamiteiten elkaar op dit enkelsporige baanvak
tegenkomen, is het uitgangspunt gehanteerd dat trams stadinwaarts vrij kunnen doorrijden. Dit omdat
deze trams anders stil dienen te staan in Lanaken, waar pas een trampassage mogelijk is. Ter hoogte van
de Maasboulevard is een sein bedacht om te voorkomen dat:


trams in tegengestelde richting elkaar op het enkelsporige baanvak tegenkomen,



trams stad uitwaarts het staduitgaande wegverkeer in Boschstraat (noord) hinderen.
Tussen de tramhalte Maasboulevard en de Boschstraat rijdt de tram namelijk mee met busverkeer
(Maasboulevard noord en midden) en auto- en busverkeer in de Boschstraat (noord).

Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk ook een sein voor trams staduitwaarts te plaatsen naast het
tramlicht op het kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel. Bij een normale dienstuitvoering zal
dit sein op groen staan, zodat een stilstaande tram het wegverkeer in de Boschstraat (noord) niet hindert.
In geval van calamiteiten zorgt dit sein er echter voor dat trams elkaar niet kunnen tegenkomen op een
enkelsporige baanvak.
Tot slot geldt dat op alle punten waar het verkeer nu met verkeerslichten wordt geregeld, er een negenoog
voor de tram wordt toegevoegd (zie figuur 9). Tramverkeer heeft hierbij absolute prioriteit. Dit betekent
dat als het tramverkeer een kruispunt nadert, het ‘wit knipperlicht’ krijgt en conflicterende richtingen rood
licht krijgen.
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Figuur 9. Negenoog verkeerslicht
Bron: Arcadis

In bijlage 3 staat de beveiliging in meer detail beschreven.

3.4

TRACTIE- EN ENERGIEVOORZIENING

Energiesysteem
Ten behoeve van zowel het stadstracé als goederentracé is een berekening uitgevoerd voor de benodigde
energievoorziening voor TVM. Zie hiervoor bijlage 4.
De Lijn heeft aangegeven bij evenementen en in de toekomst met twee gekoppelde tramvoertuigen te
willen rijden. Hiermee dient er één onderstation nabij op het stadstracé TVM te worden geplaatst nabij
station Maastricht. Deze is voorzien in de te bouwen parkeergarage ter hoogte van het huidige P+R-terrein
aan de oostzijde van het station Maastricht.
Een tweede onderstation nabij station Maastricht is qua energievoorziening afdoende voor een
toekomstige doortrekking van TVM naar Randwyck.
Bovenleiding
Uitgangspunt voor het gehele tracé is het toepassen van bovenleiding. Bovenleidingsloos rijden op
bepaalde locaties is niet in het ontwerp van de planstudie opgenomen. In het basisprogramma van eisen
voor het trammaterieel, dat De Lijn heeft opgesteld, zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van een
energiereserve of accu. Dit is wel als optie in het programma van eisen voor het trammaterieel
meegenomen. Energietoevoer via een derde rail, zoals bij het tramsysteem in Bordeaux deels als
stroomvoorziening wordt toegepast, is geen optie. Enerzijds is deze mogelijkheid niet opgenomen in het
basisprogramma van eisen van het trammaterieel, anderzijds omdat deze bij sneeuwcondities niet
functioneert.
Wat betreft de plaatsing van de bovenleidingpalen en -masten, is het uitgangspunt deze aan de buitenzijde
van het spoor aan te brengen. Hiermee is de benodigde breedte voor de trambaan minimaal. Bij de
plaatsing is verder rekening gehouden met het feit dat bovenleidingspalen of –masten niet op de trambaan
en wegen voor bus-, auto- en fietsverkeer komen te staan. Hierbij is eveneens rekening gehouden met een
obstakelvrije afstand van 0,3 meter tussen bovenleidingspaal of –mast en wegrand. Bij plaatsing van een
bovenleidingspaal of –mast op een voetpad is rekening gehouden met een vrije doorgang van 0,9 meter
ten behoeve van rolstoel- rollatorgebruikers of mensen met kinderwagens.
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In de vormgevingsvisie zijn de afmetingen en impressiebeelden van de bovenleidingspalen en –masten in
detail weergegeven (zie bijlage 2). Uitgangspunt is de nominale hoogte van de rijdraad bedraagt 5,50
meter. Bij viaducten kan de rijdraadhoogte verlaagd worden tot circa 4,50 meter. Verder uitgangspunt is
dat vanaf de uittakking van het de trambaan van het goederenspoor tot aan de verlegde Noorderbrugbrug
een rijdraad met draagkabel, bovenleidingspalen en -masten worden toegepast, die overeenkomen met die
op het goederenspoor. Op de rest van het stadstracé worden een enkele rijdraad, slanke conische
bovenleidingspalen en -masten toegepast.

3.5

GEOTECHNIEK EN GRONDWATER

De ondiepe ondergrond van Maastricht bestaat uit een dik pakket kalksteen, met hierop een pakket van 5
à 10 meter zand en grind en een afdekking van een deklaag met een dikte van maximaal circa 5 meter.
Deze deklaag bestaat overwegend uit klei en leem en is in het stedelijk gebied door de mens plaatselijk
opgehoogd. De grondwaterstand bevindt zich voornamelijk in het kalksteenpakket en op het laagterras in
de grindlaag. In bijlage 5 is de bodemopbouw van Maastricht ter hoogte van het stadstracé in meer detail
beschreven.
De opbouw van de ondergrond in combinatie met een grondwaterstand, die overwegend onder de
deklaag ligt, kent een relatief goede draagkrachtige bodem. Dit betekent dat het spoor van het stadstracé
TVM in principe zonder aanvullende maatregelen op de ondergrond gefundeerd kan worden, waarbij het
optreden van spoordeformaties als gevolg van de trambelasting niet is te verwachten.
De trambaan en bijbehorende haltes en bovenleiding heeft alleen effect op de bovenste grondlaag. Deze
werkzaamheden zorgen niet voor een aantasting van het grondwater(peil).Voor de realisatie van het
stadstracé van TVM zijn op een aantal nader te bepalen punten bij kunstwerken bouwputten nodig.
Uitgangspunt hierbij is dat een gesloten bouwkuip wordt gecreëerd met onderwaterbeton. Hiermee wordt
de grondwaterstand in de omgeving niet beïnvloed.

3.6

KABELS EN LEIDINGEN

Voor de constructie van de trambaan wordt uitgegaan van een betonnen plaat, waarvan de onderzijde op
circa 0,55 meter onder wegniveau ligt. Door het aanbrengen van de fundatieplaat wordt de belasting van
de tram op de ondergrond zodanig gespreid dat er geen toename van de belasting op de ondergrondse
kabels en leidingen is te verwachten als gevolg van de tram in vergelijking met de belasting als gevolg van
het wegverkeer
Kruisende kabels en leidingen
Het tramtracé wordt door diverse kabels en leidingen gekruist. De kruisende kabels zijn over het totale
tramtracé globaal te onderscheiden in:
 Telecomkabels, koper of glasvezel
 Laagspanningskabels
 middenspanningskabels
Middenspanningskabels liggen lager dan de trambaanconstructie. Dit betekent dat voor de kruisende
kabels geen bijzondere voorzieningen hoeven te worden getroffen. Wel moeten mogelijk telecom- en
laagspanningskabels ter plaatse van de kruising met de trambaan worden verlaagd. Hiervoor is in de
lengterichting van de kabels doorgaans ruimte te vinden. Ten behoeve van de bescherming van de kabels
wordt hierbij een deelbare mantelbuis aangebracht.
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De kruisende leidingen zijn over het totale tramtracé globaal te onderscheiden in:
 Vrijverval rioolleidingen
 Persriolen
 Drinkwaterleidingen
 Lage druk gasleidingen
 Hoge druk gasleidingen
 Warmteleidingen
 Hogedruk gastransportleiding van Gasunie
De hoogteligging van de rioolleidingen is variabel, maar doorgaans lager dan de trambaanconstructie.
Voor de drinkwaterleidingen, gasleidingen, warmteleidingen en de hoge druk gastransportleiding en
warmteleidingen van Gasunie geldt wordt als uitgangspunt genomen dat deze op voldoende diepte zijn
aangelegd.
Dit betekent dat hiervoor geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Uitzondering zijn persriolen en
drinkwaterleidingen. Deze dienen ter plaatse van de kruising met de trambaan voorzien van een
(deelbare) mantelbuis. Dit ter voorkoming van mogelijke uitspoeling onder de trambaanconstructie bij
calamiteiten. Verder worden oude leidingen van asbestcement (AC) of grijs gietijzer (GGY) ter plaatse van
de kruising vervangen door kunststof leidingen( PVC of PE). De eerstgenoemde ten behoeve van de
sanering van asbest en de tweede genoemde vanwege de verhoogde kans op het breken van deze
leidingen.
Aandachtspunt is de invloed van de stroomvoorziening van de trambaan (zwerfstromen) op de
kathodische bescherming van de warmteleidingen en de hogedruk gastransportleiding (stalen leidingen)
van Gasunie. Hiervoor zijn in het ontwerp voorzieningen getroffen.
In bijlage 6 is per tracédeel aangegeven hoeveel en welk soort kruisende kabels en leidingen verlegd
dienen te worden.
Parallel liggende kabels en leidingen
Als uitgangspunt voor dit overzicht is genomen dat er binnen de drukzone van de trambaan geen kabels
en leidingen parallel aan de trambaan mogen liggen. Dat betekent dat alle kabels en leidingen binnen een
gebied van 2,5 meter gemeten uit het hart van het tramspoor moeten worden verlegd.
Langs het stadtracé liggen rioolleidingen met diameters van 800 tot 1500 millimeter onder of direct nabij
de trambaan. Deze dienen buiten de drukzone van de trambaan te worden verlegd. Hieraan zijn hoge
kosten verbonden. Bovendien levert dit tijdens de uitvoering overlast op voor de omgeving vanwege de
benodigde ruimte.
Indien wel wordt geaccepteerd dat binnen de drukzone van de trambaan riolering mag liggen, kan
overwogen worden de riolering te laten liggen. De aanwezige putten vormen dan echter een knelpunt.
Deze zijn noodzakelijk voor inspectie en onderhoud en dienen bereikbaar te zijn. De gemeente Maastricht
heeft aangegeven dat het meest wenselijk is de putten te laten liggen. Noodzakelijke
veiligheidsvoorzieningen en tramexploitatie zou er voor kunnen zorgen dat onderhoud en inspectie aan
riolering kostbaar wordt. De gemeente Maastricht heeft aangegeven dit onwenselijk te vinden..
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Als alternatief kan worden overwogen om de bestaande putten uit te voeren als verholen put en ernaast
nieuwe putten buiten het profiel van de trambaan aan te brengen. De putten worden onderling
verbonden. Om een lange levensduur van het aanwezige riool te garanderen wordt deze gerelined. Verder
moeten mogelijk voorzieningen ten behoeve huisaansluitingen worden getroffen. De huisaansluitingen
kunnen niet ter plaatse van de trambaan worden aangesloten of de trambaan kruisen.
De gemeente is momenteel bezig met een inventarisatieslag met betrekking tot de status van het riool. De
verwachting is dat deze informatie eind 2012 beschikbaar is. Aan de oostzijde van de Maas zal dan op
korte termijn worden begonnen met het relinen van de riolering. De westzijde is in een latere fase aan de
beurt. Wellicht kunnen in deze plannen nog de plannen van de trambaan worden betrokken.
In bijlage 6 is per tracédeel aangegeven welke soort parallel liggende kabels en leidingen en hoeveel meter
hiervan verlegd dienen te worden.
Afkoppelen hemelwater
Het afkoppelen van hemelwater en het realiseren van een gescheiden stelsel voor hemelwater en vuilwater
is op het stadstracé van TVM niet aan de orde. Incidenteel kan er voor gekozen worden om hemelwater
van grote gebouwen rechtstreeks op het oppervlakte water te lozen. Dit zijn echter geen kostbare
voorzieningen.

3.7

OMGEVING

De aanleg, exploitatie en het beheer- en onderhoud van TVM heeft invloed op de ruimtelijke en sociale
omgeving en vice versa. In de rapportage ‘TVM omgeving’ staan de volgende omgevingsaspecten
beschreven:


Natuur en ecologische aspecten.



Cultuurhistorie en archeologie.



Water.



Geluid.



Trillingen.



Niet gesprongen explosieven.



Vergunningen.
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4

Tracédeel 1: Uittakking
Goederenspoorlijn – Bosscherweg

Figuur 10 geeft een schematische weergave van het basisontwerp voor tracédeel 1 weer. Uitgangspunt
voor het basisontwerp is dat de trambaan enkelsporig ten westen van de Bosscherweg ligt. Voordeel
hiervan is dat het bus, auto en langzaam verkeer niet wordt gehinderd door de tram. Aandachtspunt
hierbij is de beveiliging (zie paragraaf 3.2).
Voor dit tracédeel is nog een optie in beeld, deze is in hoofdstuk 9 beschreven.

Figuur 10. Schematische weergave basisontwerp voor tracédeel 1 stadstracé TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis
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Een belangrijk raakvlak bij tracédeel 1 van het stadstracé TVM is het project ´RMP Noorderbrug´. Dit
project is volgens planning 31-12-2017 gereed. Uitgaande van start exploitatie van TVM medio 2017
betekent dit dat TVM bij zowel de bestaande als de nieuwe aanlanding Noorderbrug moet kunnen
functioneren.
Het vervolg van deze paragraaf beschrijft het ontwerp van dit tracédeel in meer detail voor de onderdelen
´uittakking vanaf goederenspoor´ en ‘Bosscherweg’. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie
met de bestaande Noorderbrug en de situatie met de verlegde Noorderbrug.

4.1

UITTAKKING VANAF GOEDERENSPOORLIJN

4.1.1

ONTWERP BIJ SITUATIE BESTAANDE NOORDERBRUG

Bovenaanzicht
Figuur 11 geeft het bovenaanzicht van het basisontwerp voor tracédeel 1 weer ter hoogte van de
uittakking van het tramtracé van de goederenspoorlijn Maastricht – Lanaken, uitgaande van de bestaande
Noorderbrug. In bijlage 7 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd. Uitgangspunt bij het
basisontwerp is dat de trambaan enkelsporig aftakt van de goederenspoorlijn ter plaatse van de bestaande
spoorbrug. Het vervolg van deze subparagraaf licht dit ontwerp in meer detail toe.

Figuur 11. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM met bestaande Noorderbrug ter hoogte van uittakking
tramspoor van goederenspoor
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Baanconcept
De trambaan heeft vanaf de uittakking een eigen baan.
Locatie uittakking trambaan
In het afstemmingsoverleg met ProRail en De Lijn is de afspraak gemaakt dat ProRail deze wissel gaat
beheren en hiermee ook verantwoordelijk is voor de locatie en het ontwerp van deze wissel.
Kademuur Zuid Willemsvaart
Het tramtracé loopt deels over een uitloper van de Zuid-Willemsvaart. Het tramtracé is zodanig
ontworpen dat de westelijke kademuur van deze uitloper, dat een dominant gemeentelijke monument is,
niet wordt aangetast.
Om de uitloper van de Zuid-Willemsvaart met tramtracé te passeren dient een nieuwe enkelsporige brug
te worden aangelegd. Ten behoeve van eventuele calamiteiten is op deze brug een vluchtroute ontworpen
door middel van een looprooster, zodat het personeel en de reizigers het tramvoertuig te allen tijde
kunnen verlaten.
Duiker Bosscherweg
Aandachtpunt bij het tramtracéontwerp ter hoogte van de Bosscherweg is dat de duiker onder de
Bosscherweg een dominant gemeentelijke monument is. De monumentale façade van deze duiker past
goed binnen de landschappelijke waarden van het gebied (zie figuur 12). Ter hoogte van de duiker ligt de
trambaan op een nieuw te bouwen enkelsporige trogbrug. De duiker wordt hiermee fysiek niet aangetast,
maar komt wel minder in het zicht te liggen (zie figuur 12). Het opschuiven van het tramtracé richting het
oosten is tramspoortechnisch niet mogelijk. Richting het westen is eveneens niet mogelijk. Enerzijds omdat
dan de kademuur van de Zuid-Willemsvaart wordt aangetast, die eveneens een dominant gemeentelijk
monument is. Anderzijds omdat een dergelijk verschuiving van het tramtracé zorgt voor een conflict met
de pijlers en doorrijhoogte van de huidige Noorderbrug.

Figuur 12. Monumentale duiker ter hoogte van Bosscherweg in huidige situatie (links) en na realisatie stadstracé TVM.
(rechts)

Passage toegang industrieterrein Bosscherveld (zuid) en afrit Noorderbrug
Het tramtracé passeert gelijkvloers achtereenvolgens toegang van industrieterrein Bosscherveld (zuid),
waar op dit moment onder andere de Bo-rent en Kwik-Fit gevestigd zijn, en de afrit van de bestaande
Noorderbrug. Dit punt is op dit moment met verkeerslichten geregeld. Uitgangspunt is dat de tram
absolute prioriteit heeft bij kruispunten geregeld met verkeerslichten. Hiertoe dient er twee aparte
signaalgroepen voor de tram te worden ingebouwd, die alleen worden benut als er zich een tram aandient.
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Als een tram passeert wordt de lopende cyclus afgebroken en krijgen de conflicterende richtingen rood.
Dit zijn op dit punt alle richtingen. Na de trampassage start weer een nieuwe cyclus.
De impact van een trampassage op dit punt op de doorstroming en verliestijd van het wegverkeer is
marginaal. De tram rijdt met een frequentie van slechts twee keer per uur per richting en de tram passeert
dit kruispunt in beide richtingen op snelheid. Zie bijlage 8 voor het verkeersonderzoek.

4.1.2

ONTWERP BIJ SITUATIE VERLEGDE NOORDERBRUG

Figuur 13 geeft het bovenaanzicht van het basisontwerp voor tracédeel 1 weer ter hoogte van de
uittakking van het tramtracé van de goederenspoorlijn Maastricht – Lanaken, uitgaande van de verlegde
Noorderbrug. In bijlage 7 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd.

Figuur 13. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM met verlegde Noorderbrug ter hoogte van uittakking
tramspoor van goederenspoor

Het tramontwerp wijkt in deze situatie niet af van de bestaande Noorderbrug. Hiermee geldt hetgeen bij
de bestaande Noorderbrug is beschreven onder de aspecten: baanconcept, locatie uittakking trambaan,
kademuur Zuid Willemsvaart en Duiker Bosscherweg. In het onderwerp van de verlegde Noorderbrug is
rekening gehouden met de locatie van de brugpijlers ten aanzien van het tramtracé en de noodzakelijk
doorrijdhoogte van de tram.
De passage van de trambaan over de toegang industrieterrein Bosscherveld (zuid) en afrit Noorderbrug
vervalt binnen de verlegde Noorderbrug. Dit heeft als voordeel ten opzichte van de situatie met de
bestaande Noorderbrug, dat een tram staduitwaarts kan wachten op het enkelsporige deel van het

076553443:C - Definitief

ARCADIS

21

Planstudie stadstracé Tram Vlaanderen Maastricht
Verantwoording Basisontwerp

stadstracé zonder dat hiermee ander verkeer wordt gehinderd. Dit kan handig zijn bij een verstoorde
dienstregeling van TVM en/of goederentreinen.

4.2

BOSSCHERWEG

4.2.1

ONTWERP BIJ SITUATIE BESTAANDE NOORDERBRUG

Figuur 14 geeft het bovenaanzicht van het basisontwerp weer ter hoogte van de Bosscherweg. In bijlage 7
is deze tekening in een groter formaat toegevoegd.

Figuur 14. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van bestaande Noorderbrug

Baanconcept & wegecategorie
De trambaan ligt in een eigen baan aan de westzijde van de Bosscherweg en straatbaan vanaf het
kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel. Reden hiervoor is dat er geen fysieke ruimte is binnen
het bestaande wegprofiel om een aparte tram- of OV-baan in te passen. Verder wordt met deze
trambaanligging het overige verkeer zo min mogelijk verstoord.
De Bosscherweg en Boschstraat (noord) zijn hierbij ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW).
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Trambrug Bosscherweg
In figuur 15 is het dwarsprofiel van de Bosscherweg weergegeven. In bijlage 7 is een groot formaat van dit
dwarsprofiel opgenomen.

Figuur 15. Dwarsprofiel basisontwerp TVM ter hoogte van Bosscherweg (km. 0.300)

Aan de westzijde van de bestaande verkeersbrug in de Bosscherweg is een nieuwe enkelsporige trambrug
ontworpen .Deze brug wordt zo strak mogelijk gebundeld met de bestaande brug. Dit om het
cultuurhistorische attentiegebied Lage Fronten zo min mogelijk aan te tasten (zie figuur 16). Ten behoeve
van eventuele calamiteiten is er aan de zijde van de bestaande brug een vluchtroute aangebracht door
middel van een looprooster, zodat het personeel en de reizigers het tramvoertuig te allen tijde kunnen
verlaten. De inrichting van de Bosscherweg wordt als gevolg van TVM niet gewijzigd.

Figuur 16.Cultuur historische attentiegebied Lage Fronten ter hoogte van Bosscherweg in huidige situatie (links) en na
realisatie stadstracé TVM. (rechts)

Noorderbrug
Het tramtracé van het basisontwerp is ter hoogte van de Noorderbrug zodanig in te passen, dat de pijlers
van de bestaande Noorderbrug en de milieustraat gehandhaafd kunnen blijven.
Het tramtracé gaat onder de bestaande Noorderbrug door (zie figuur 17). De laagste doorrijhoogte van de
bestaande Noorderbrug bedraagt 5,00 meter volgens metingen van de gemeente Maastricht. Met deze
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hoogte is het mogelijk om een bovenleiding voor de tram te realiseren zonder de doorrijhoogte van 4,60
meter op het kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel (inclusief toeleidende wegen) te verlagen.
Deze doorrijhoogte is conform de richtlijnen van het handboek ASVV 2004 van kennisinstituut CROW.

Figuur 17. Bestaande situatie Noorderbrug
Bron: Arcadis

Nadere uitwerking van het basisontwerp leidt tot de conclusie dat de bushaven in de Boschstraat voor
bussen richting de binnenstad van Maastricht dient te vervallen of te worden verplaatst (zie figuur 18). Dit
omdat deze niet veilig te ontsluiten is voor voetgangers.

Figuur 18. Bushalte richting binnenstad Maastricht in Boschstraat.
Bron: Arcadis

Kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel
Het kruispunt lay-out van kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel is weergegeven in figuur 19
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Figuur 19. Kruispunt lay-out Boschstraat (noord) / Boschstraat (zuid) / Maasboulevard (noord)

Bij het kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel gaat het tracéontwerp van een enkelsporige
eigen baan over in tweesporig straatspoor. Dit betekent dat de tram vanaf de kruising gaat meerijden met
het auto- en busverkeer. De noodzakelijke wissel hiervoor ligt nog in eigen baan. Dit heeft als voordeel dat
het onderhoud hieraan gemakkelijker en veiliger kan plaatsvinden. Er hoeft immers geen rekening
gehouden te worden met het overige verkeer.
De tram in- en uitvoeging in het verkeerssysteem en de overgang van enkel- naar dubbelspoor vindt op
dit kruispunt plaats, omdat dit hier veilig kan plaatsvinden. Dit kruispunt is namelijk uitgerust met een
verkeersregelinstallatie. Deze verkeersregelinstallatie dient ten behoeve van de tram uitgebreid en
opnieuw afgesteld te worden (zie ook paragraaf 3.3). Uitgangspunt hierbij is dat de tram absolute
prioriteit heeft op dit kruispunt, wat inhoudt dat de tram meteen groen krijgt als deze aan komt rijden.
Conflicterende rijrichtingen zijn hierbij niet mogelijk en moeten wachten voor rood licht. In de Boschstraat
rijdt de tram vervolgens mee met het auto- en busverkeer. Op het kruispunt dient de stopstreep van de
rijstroken op de Boschstraat richting de binnenstad van Maastricht en de Fransensingel iets naar het
noorden komen te liggen.
Uit het verkeersonderzoek (zie bijlage 8) volgt dat de huidige vormgeving van dit kruispunt, inclusief de
op en afritten van de Noorderbrug, de verkeersbelasting kan afwikkelen in 2020 en hierbij voldoet aan de
Nota Verkeerslichten van de gemeente Maastricht. Op de momenten dat er een tram passeert op dit
kruispunt (twee keer per uur per richting), leidt dit tot een verslechtering van de verkeerslichtenregeling.
De cyclustijd, maar ook de verzadigingsgraden en verliestijden op een groot deel van de
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kruispuntrichtingen nemen toe, waarmee de doorstroming van het verkeer op dit kruispunt tijdelijk
minder wordt. Op die momenten voldoet de verkeerslichtenregeling niet aan de Nota Verkeerslichten van
de gemeente Maastricht. Omdat het hier om een tijdelijke situatie gaat, wordt dit acceptabel geacht.
In een latere fase dient gedetailleerd gekeken te worden naar de locatie van de bewegwijzering,
verkeersborden en verkeerslichten voor het langzaam verkeer op dit kruispunt, inclusief de op- en afritten
van de Noorderbrug.

4.2.2

ONTWERP BIJ SITUATIE VERLEGDE NOORDERBRUG

Figuur 20 geeft het bovenaanzicht van het basisontwerp voor tracédeel 1 weer ter hoogte van de
Bosscherweg, uitgaande van de verlegde Noorderbrug. In bijlage 7 is deze tekening in een groter formaat
toegevoegd.

Figuur 20. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM met verlegde Noorderbrug ter hoogte van Bosscherweg

Het tramontwerp wijkt in deze situatie niet af van de bestaande Noorderbrug. Hiermee geldt hetgeen bij
de bestaande Noorderbrug is beschreven onder de aspecten: Baanconcept & wegecategorie, trambrug
Bosscherweg.
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De passage van de trambaan over de oprit van de bestaande Noorderbrug vervalt. Dit heeft als voordeel
ten opzichte van de situatie met de bestaande Noorderbrug, dat een tram staduitwaarts kan wachten op
het enkelsporige deel van het stadstracé zonder dat hiermee ander verkeer wordt gehinderd.
Kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel
Als onderdeel van het project RMP Noorderbrug wordt het kruispunt
Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel gereconstrueerd. Bij het voorlopig ontwerp van dit kruispunt is
rekening gehouden met het stadstracé TVM. Belangrijke wijzigingen in functionaliteit zijn dat:


de Frontensingel toegankelijk wordt vanuit het noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting.



Er een fietsersoversteek over de Frontensingel van/naar het toekomstige Frontenpark komt.

Ook in deze situatie gaat het tracéontwerp van een enkelsporige eigen baan over in tweesporig straatspoor
op het kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel. Dit betekent dat de tram vanaf de kruising gaat
meerijden met het auto- en busverkeer. De noodzakelijke wissel hiervoor ligt nog in eigen baan. Dit heeft
als voordeel dat het onderhoud hieraan gemakkelijker en veiliger kan plaatsvinden. Er hoeft immers geen
rekening gehouden te worden met het overige verkeer.
De tram in- en uitvoeging in het verkeerssysteem en de overgang van enkel- naar dubbelspoor vindt op
dit kruispunt plaats, omdat dit hier veilig kan plaatsvinden. Dit kruispunt is namelijk uitgerust met een
verkeersregelinstallatie. Uitgangspunt hierbij is dat de tram absolute prioriteit heeft op dit kruispunt, wat
inhoudt dat de tram meteen groen krijgt als deze aan komt rijden. Conflicterende rijrichtingen zijn hierbij
niet mogelijk en moeten wachten voor rood licht. In de Boschstraat rijdt de tram vervolgens mee met het
auto- en busverkeer. Uit het verkeersonderzoek (zie bijlage 8) volgt dat de nieuwe vormgeving van dit
kruispunt de verkeersbelasting kan afwikkelen in 2020 en hierbij voldoet aan de Nota Verkeerslichten van
de gemeente Maastricht. Op de momenten dat er een tram passeert op dit kruispunt (twee keer per uur
per richting), leidt dit tot een marginale verslechtering van de verkeerslichtenregelingen. Op die
momenten blijft de verkeerslichtenregeling echter voldoen aan de Nota Verkeerslichten van de gemeente
Maastricht.
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5

Tracédeel 2: Boschstraat (noord) –
Maasboulevard (noord)

Figuur 21 geeft een schematische weergave van het basisontwerp voor tracédeel 2 weer.

Figuur 21. Schematische weergave basisontwerp tracédeel 2 stadstracé TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis
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Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 22 geeft het bovenaanzicht van het basisontwerp voor dit tracédeel weer. In bijlage 7 is deze
tekening in een groter formaat toegevoegd.
Uitgangspunt voor dit ontwerp is dat de trambaan in beide richtingen gebruik maakt van de bestaande
autorijstroken in de Boschstraat (noord).
Vanaf het kruispunt Boschstraat (zuid)/Boschstraat (noord)/Maasboulevard (noord) komt de
gecombineerde tram- en busbaan aan weerszijden van de rijstroken te liggen. Dit punt is gekozen omdat
de tram hier veilig en zonder conflictpunten met de autorijstroken naar buitenligging kan overgaan. Het
kruispunt Boschstraat (zuid)/Boschstraat (noord)/Maasboulevard (noord) is immers met verkeerslichten
geregeld.

Figuur 22. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Boschstraat (noord) en Maasboulevard (noord)

Baanconcept & wegcategorie
De trambaan ligt in straatbaan vanaf het kruispunt Boschstraat (noord)/Fransensingel/Frontensingel tot
aan het kruispunt Boschstraat (noord)/Boschstraat (zuid)/Maasboulevard (noord) en in vrije baan op de
Maasboulevard (noord). De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds is dit een belangrijke OV-route: naar
verwachting gaan hier bij een omgelegde OV-as in twee richtingen samen 846 bussen en 64 trams per
etmaal rijden op werkdagen in het jaar 2020. Anderzijds zorgen de parkeergarages Bassin en Mosae Forum
er op drukke momenten voor dat het autoverkeer tussen de Maasboulevardtunnel en het kruispunt
Boschstraat (noord)/Boschstraat (zuid)/Maasboulevard (noord) vastloopt. Door het ontwerpen van een
vrije baan, wordt ervoor gezorgd dat het OV een vrije doorstroming houdt, wat de betrouwbaarheid en
snelheid van het OV ten goede komt. Hulpdiensten kunnen eveneens gebruik maken van de vrije
OV-baan.
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De Boschstraat (noord) en Maasboulevard (noord) zijn ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW).
Boschstraat (noord)
In figuur 23 is weergegeven hoe het tramtracé is ingepast in de Boschstraat (noord), zie bijlage 7 voor een
groter formaat van deze ontwerptekening. Van de twee autorijstroken die de stad uit gaan ligt de
trambaan op de linkerrijstrook. De andere richting uit ligt de trambaan op de rijstrook stad inwaarts en bij
het kruispunt Boschstraat (noord)/Boschstraat (zuid)/ Maasboulevard (noord) op het voorsorteervak voor
de linksafbeweging.

Figuur 23. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Boschstraat (noord) (km 0.500)

De rijstrook stadinwaarts heeft hier een breedtemaat van 3,25 meter, uitgaande van het feit dat ze ook door
busverkeer bereden dient te worden. Deze wijkt af van de minimale maat van 3,30 meter. Een kleine
afwijking van de rijstrookbreedte is echter geen probleem. Op deze rijstrook dient bussen deels over de
markering te rijden. Bussen zijn op dit punt leidend wat betreft de rijstrookbreedte. De Boschstraat (noord)
wordt gebruikt door één buslijn van twee keer per uur per richting in 2020.
De linker en rechter rijstrook staduitwaarts hebben een breedtemaat van respectievelijk 3,15 en 3,30 meter.
Dit is breed genoeg voor het autoverkeer volgens de richtlijnen van het kennisinstituut CROW, maar het
beperkte busverkeer dient deels over de markering te rijden op de linker rijstrook.
Naast de rijstroken is er ruimte voor fietsstroken en voetpaden die voldoen aan de minimale
breedtematen. Ter hoogte van bovenleidingspalen en lichtmasten zijn de voetpaden breed genoeg ten
behoeve van minder validen en mensen met kinderwagens. De minimale benodigde breedte is hiervoor
0,90 meter.
Het lijkt vooralsnog niet mogelijk om aan de stedenbouwkundige wens te voldoen om het aantal
rijkstroken stad uitwaarts terug te brengen van twee naar één. Dit omdat hiermee de doorstroomcapaciteit
van het autoverkeer staduitwaarts op piekmomenten onvoldoende is.
Tot slot is een aandachtspunt dat het tramtracé vanaf de Boschstraat tot aan station Maastricht in het
Beschermd Stadsgezicht van de gemeente Maastricht valt. Hiermee is rekening gehouden in het
bovenleidingsontwerp. Dit door het toepassen van ranke en slanke bovenleidingspalen en een enkele
rijdraad.
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Kruispunt Boschstraat (noord)/ Boschstraat (zuid)/ Maasboulevard (noord)
Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van dit kruispunt bij de komst van TVM is dat vrijwel alle
bussen bij de omgeklapte OV-as in het centrum van Maastricht tussen de Maasboulevard (noord) en de
Boschstraat (zuid) komen te lopen. De grootste stroom auto’s loopt juist tussen de Maasboulevard (noord)
en de Boschstraat (noord). Consequentie van de buitenligging van de tram op de Maasboulevard is dat het
busverkeer vanaf de Boschstraat (zuid) naar de Maasboulevard (noord) vrij van de drukke autostroom kan
rijden. Het busverkeer vanaf de Maasboulevard (noord) richting de Boschstraat (zuid) dient deze drukke
autostroom in het basisontwerp juist in beide richtingen te kruisen.
Ten behoeve van de doorstroming van het verkeer op dit kruispunt, is de kruispunt lay-out ontworpen
conform figuur 24. Hierbij is het uitgangspunt dat bussen van de Maasboulevard richting naar Boschstraat
(zuid) al vanaf het kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat uitvoegen en meerijden met het
autoverkeer. Dit zorgt ervoor dat de grote autostroom van de Maasboulevard naar de Boschstraat (noord)
minder wordt verstoord op dit kruispunt.
Uit het verkeersonderzoek (zie bijlage 8) volgt dat deze lay-out bij de tram in buitenligging het meest
gunstig presteert wat betreft de verkeersdoorstroming op dit kruispunt in vergelijking met andere lay-out
vormen van dit kruispunt met de tram in buitenligging. Uit zowel de verkeerslichtenberekeningen als de
dynamische verkeersimulatie volgt dat deze kruispunt lay-out de verkeersbelasting kan afwikkelen in
2020 en voldoet hiermee aan de Nota Verkeerslichten van de gemeente Maastricht. Op de momenten dat
er een tram passeert op dit kruispunt (twee keer per uur per richting), leidt dit tot een marginale
verslechtering van de verkeerslichtenregeling. Op die momenten blijft de verkeerslichtenregeling echter
voldoen aan de Nota Verkeerslichten van de gemeente Maastricht.
Aandachtspunt is de voorsorteervaklengte voor het autoverkeer van de Maasboulevard (noord) richting
de Boschstraat (noord). De lengte van de wachtrij groeit hier aan tot voorbij het vak voor het auto- en
busverkeer van de Maasboulevard (noord) richting de Boschstraat (zuid). Hierdoor wordt de
verkeersafwikkeling van de Maasboulevard richting de Boschstraat (zuid) negatief beïnvloed. Voor dit
probleem is nog een optie voor de kruispunt lay-out in beeld. Deze is in hoofdstuk 9 beschreven.
In een latere fase dient gedetailleerd gekeken te worden naar de locatie van de bewegwijzering,
verkeersborden en verkeerslichten voor het langzaam verkeer op dit kruispunt.
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Figuur 24. Kruispunt lay-out Boschstraat (noord) / Boschstraat (zuid) / Maasboulevard (noord)

Maasboulevard (noord)
Het basisontwerp gaat uit van vrije OV-banen aan de zijkanten van de autorijstroken. De OV-baan is
verder verhoogd aangelegd, dit om de spoorstaven op de brug te kunnen inbedden (zie ook hierna onder
‘Constructie Bassinbrug’) en de dwarshelling tussen de tramrails conform de tramrichtlijnen te beperken
tot 1%.
Om vrije OV-banen mogelijk te maken en zo veel mogelijk de bestaande verkeersfuncties op de
Bassinbrug te behouden, is het noodzakelijk deze brug uit te breiden (zie figuur 25 en bijlage 7 voor een
grote formaat van deze ontwerptekening).

Figuur 25. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Bassinbrug (km 0.700)
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De bestaande Bassinbrug bevat drie rijstroken voor het autoverkeer en per richting aparte fiets- en
voetpaden. Binnen het basisontwerp moet de brug plaats bieden aan vier rijstroken (twee bedoeld voor
OV en twee voor de auto) en twee fietspaden (zie figuur 26). De bestaande voetpaden verdwijnen hierbij,
waarbij de voetgangersroute wordt verplaatst naar de hooggelegen Bassinkade. Deze is in ontwikkeling
met horeca en terrassen en vormt een gezelligere looproute dan via de Bassinbrug. Door het verplaatsen
van de voetgangersfunctie kan de ruimte van het voormalige voetpad aan de zuidzijde van de Bassinbrug
worden benut voor een vrijliggend fietspad richting de Wilhelminabrug. Ten behoeve van het vrijliggende
fietspad richting de Boschstraat dient de Bassinbrug aan de noordzijde te worden uitgebreid. De
uitbreiding van de Bassinbrug vindt plaats aan de noordzijde om twee redenen. Ten eerste is het ruimtelijk
lastig, vanwege het gebouw nabij kruispunt Boschstraat/Maasboulevard, aan de zuidzijde de brug uit te
breiden. Ten tweede is de zuidzijde van het viaduct een zichtlocatie vanaf de terrassen op de Bassinkade.
Wat betreft de beschikbare ruimte voor de auto- en OV infrastructuur geldt dat is gewerkt met minimale
breedtematen. Dit om de kosten voor de uitbreiding van de brug te beperken. De fietspaden vormen
hierop een uitzondering en kennen een breedte de ruimer is dan de streefmaat. Het fietspad richting de
Wilhelminabrug maakt namelijk gebruik van het voormalige voetpad. Het fietspad richting de
Noorderbrug komt op de uitbreiding van de Bassinbrug, de kosten voor een wat royalere breedte zijn
verwaarloosbaar.

Figuur 26. Bassinbrug na realisatie van het stadstracé TVM.

Constructie Bassinbrug
In het basisontwerp dient de betonnen deklaag van de Bassinbrug te worden versterkt met het aanbrengen
van een overlaging van beton en dienen de twee aanwezige keermuren ten oosten van de Bassinbrug met
elkaar verbonden te worden om extra belasting van de tram en bussen op te kunnen vangen. Voor de
constructieberekeningen van de bestaande Bassinbrug en de keermuren, zie bijlage 9.
Om de belasting als gevolg van het inleggen van de spoorstaaf zo veel mogelijk te beperken, wordt een
speciaal type spoorstaaf (SA42) toegepast op de Bassinbrug, waarvan de constructiehoogte minimaal is.
Zie voor een principetoepassing figuur 43. Dit spoorstaaftype is ook al toegepast in Den Haag. Bijkomend
voordeel van dit spoorstaaftype is dat dit reducerend werkt op de geluidsbelasting.
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Figuur 27. Principeoplossing spoorstaaftype SA42
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6

Tracédeel 3: Maasboulevard
(midden) – Wilhelminasingel
(west)

Figuur 28 geeft een schematische weergave van het basisontwerp van tracédeel 3 voor het stadstracé TVM
weer. Het vervolg van dit hoofdstuk beschrijft dit tracédeel in meer detail voor de onderdelen ´Bassin –
Maasboulevard (midden)´, ‘Maasboulevard (zuid) – Wilhelminabrug vork’ en ‘Wilhelminabrug –
Wilhelminasingel (west).

Figuur 28. Schematische weergave basisontwerp tracédeel 3 stadstracé TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis
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6.1

BASSIN – MAASBOULEVARD (MIDDEN)

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 29 geeft het bovenaanzicht weer van het basisontwerp voor tracédeel 3 ter hoogte van de Bassin –
Maasboulevard (midden). In bijlage 7 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd.
Uitgangspunt bij het basisontwerp is dat de tram op de Maasboulevard (midden) aan weerszijden van de
rijstroken ligt en wordt gecombineerd met een dubbelsporige halte op de Maasboulevard met zijperrons in
symmetrische ligging. Hiervoor is gekozen, omdat deze combinatie tot de minste verstoring van het
autoverkeer leidt op het kruispunt Maastrichter Grachtstraat/Maasboulevard.

Figuur 29. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Maasboulevard (midden)
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Baanconcept & wegcategorie
Op de Maasboulevard (noord) en de Maasboulevard (midden) heeft de tram een vrije baan, die ook door
busverkeer en hulpdiensten op deze route gebruikt wordt.
De Maasboulevard (noord) en (midden) zijn ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW). De Van
Hasseltkade als erftoegangsweg (ETW).
Bassinkade
Om de trambaan in het basisontwerp samen met de overige verkeersfuncties op de Maasboulevard in te
passen, rekening houdend met de minimale breedtes in het dwarsprofiel, dient een deel van de
groenstrook met bomen en struiken ter hoogte van het Bassinkade te vervallen (zie figuur 30).
Aandachtspunt bij de realisatie van (nieuw) groen en het overgebleven groen is de aanwezigheid van
bovenleidingdraden en -palen. Dit omwille van de veiligheid (een boom mag niet de spanningvoerende
bovenleiding raken), maar ook de mogelijkheden voor beheer- en onderhoud. Verder dient de kademuur
van het Bassin te worden uitgebreid om het voetpad hier te kunnen inpassen. Hiervoor wordt een
plaatconstructie voorzien die ligt boven het water van Sluis 20. Tot slot dient het hoogtebeperkingsportaal
te worden vervangen door een portaal die over alle rijstroken gaat.

Figuur 30. Huidige aanzicht Bassin gezien vanaf Maasboulevard.
Bron: Google Earth Pro

Het dwarsprofiel voor de Maasboulevard (midden) nabij de Bassinkade is weergegeven in figuur 31 (zie
bijlage 7 voor een groter formaat van de ontwerptekening van het dwarsprofiel).

Figuur 31. Dwarsprofiel van basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Bassinkade (km 0.900)
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Om de tram in het bestaande wegprofiel in te passen en de groenstrook nabij het Bassin zo veel mogelijk te
behouden, zijn er minimale maten voor de OV-banen en autorijstroken toegepast. Hierbij is wel rekening
gehouden met de noodzakelijke boogverruiming om het verkeer de bocht tussen de Maasboulevard
(noord) en Maasboulevard (midden) te kunnen laten maken.
Wat betreft de ruimte voor het langzaam verkeer aan de Maaszijde van de Maasboulevard (midden) geldt
dat dit met name bepaald wordt door de boog van het tramspoor tussen de Maasboulevard (noord) en
Maasboulevard (midden). Er is een vrijliggend fietspad ontworpen met een minimale breedtemaat. Het
voetpad varieert in breedte en is ter hoogte van kilometer 0.900 royaler dan de streefmaat. Op andere
punten is het voetpad over een beperkte lengte smaller, maar blijft het voldoen aan de minimale
breedtemaat. Bij deze breedte is er nog voldoende ruimte voor een rolstoel of kinderwagen om tussen de
hier aanwezige woning en een bovenleiding- en lichtmast door te kunnen. Vanwege de obstakelvrije
afstand tot de fietsers mag de mast overigens niet op de rand van het voetpad staan. Aan de Bassin-zijde
van de Maasboulevard (midden) blijft de bestaande verkeersruimte vrijwel gehandhaafd (het fietspad
wordt 3 centimeter smaller). Het vrijliggende fietspad benadert hiermee de streefmaat en de breedte van
het voetpad ligt tussen de minimale maat en streefmaat in.
Langzaam verkeersoversteek Bassin
Het uitgangspunt voor het basisontwerp van tracédeel 3 is geweest om de bestaande fiets- en
voetgangersoversteek ter hoogte van het Bassin te behouden. Deze oversteek gaat over achtereenvolgens
één OV-strook, twee autorijstroken en weer een OV-strook. Fietsers en voetgangers dienen deze oversteek
in één keer te maken, omdat er geen ruimte is om halverwege de oversteek een eiland (vluchtheuvel) in te
passen. Aan beide zijde van de oversteek zijn waarschuwingslichten aangebracht, die aangaan vlak voor
een tram- of buspassage. Zie figuur 32 voor een voorbeeld van dergelijke waarschuwingslichten. Vanuit
de richtlijnen van kennisinstituut CROW volgt dat het bij waarschuwingslichten aanbevelingswaardig is
om eveneens een signaal te laten klinken, omdat dit attentieverhogend werkt.

Figuur 32. Principeoplossing waarschuwingslichten bij oversteek langzaam verkeer

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 hiermee om beperkte intensiteiten, die een kostbare verkeerslichtinstallatie niet rechtvaardigen.
Andere eventuele mogelijkheden waarvoor in een latere fase gekozen kan worden is om deze oversteek zo
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informeel mogelijk in te richten, wat inhoudt dat er geen waarschuwingslichten worden aangebracht, of
om deze oversteek te laten vervallen.
Kruispunt Maasboulevard/ Maastrichter Grachtstraat en omgeving
Het kruispunt lay-out van kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel is weergegeven in figuur 33

Figuur 33. Kruispunt lay-out Maasboulevard /Maastrichter Grachtstraat

Binnen het basisontwerp hoeven de trambanen de rijstroken ten behoeve van het autoverkeer van/naar de
Maasboulevard tunnel niet te kruisen. Het doorgaande autoverkeer gaat de tunnel in, terwijl het OV op
maaiveld blijft en moet uitbuigen om ruimte te maken voor de toerit van de tunnel. Hierbij komt de
trambaan richting het station via de Van Hasseltkade te lopen en de trambaan richting de Noorderbrug op
het hoge deel van de Maasboulevard.
Maasboulevard (midden)
De trambaan in buitenligging zorgt ervoor dat de parkeervakken (betaald parkeren) ter hoogte van
Maasboulevard (midden) komen te vervallen (zie figuur 34). Enerzijds is deze ruimte benodigd om auto,
fiets en voetganger hier in te passen in het wegprofiel. Anderzijds is het een onlogische en onveilige
situatie als automobilisten eerst de gecombineerde bus- en trambaan moeten oversteken om deze
parkeervakken te kunnen bereiken. Overigens zijn langsparkeervakken bij gebiedsontsluitingswegen
volgens kennisinstituut CROW ook niet wenselijk.
Op dit punt komt een smalle groenstrook beschikbaar, die eveneens benut wordt voor de plaatsing van
bovenleidingspalen. Aandachtspunt bij de realisatie en onderhoud van groen is de zichtbaarheid van het
negenoog voor de tram en de aanwezigheid van bovenleidingdraden en -palen.
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Figuur 34. Parkeervakken (betaald parkeren) die bij het basisontwerp op Maasboulevard (midden) komen te vervallen
Bron: Google Earth Pro

Een ander aandachtspunt is het portaal met de wegbewijzering, tunnelsignalisatie en het Parkeer Route
Informatie Systeem (PRIS) op de Maasboulevard (midden), zie figuur 35. Deze dient te worden vervangen
door een portaal, dat over alle rijstroken heen gaat

Figuur 35. Portaal op de Maasboulevard (midden)
Bron: Google Earth Pro

Van Hasselkade (noord)
Op de Van Hasseltkade (noord) is de bestaande uitrit ter hoogte het kruispunt niet inpasbaar. Dit gegeven
zorgt eveneens voor de parkeerplaatsen hier niet in hun huidige vorm behouden kunnen worden. De
draaicirkel voor uitparkerende auto’s is niet groot genoeg om via de overgebleven uitrit de
Maasboulevard te bereiken. Derhalve is de parkeerhoek van deze parkeervakken veranderd in 90 graden
(haaks). Bijkomend voordeel is dat hiermee twee extra parkeervakken mogelijk zijn. Om te voorkomen dat
inparkerende automobilisten binnen het profiel van vrije ruimte van de OV-baan staan, kunnen
bijvoorbeeld plakbanden worden gerealiseerd aan het einde van de parkeervakken (zie figuur 36).
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Figuur 36. Voorbeeld van toepassing plakbanden aan het einde van een parkeervak in Zevenaar

Binnen het basisontwerp voor dit tracédeel worden het milieustation en het gasverdeelpunt (zie figuur 37)
niet aangetast. Hieromheen blijft er ook ruimte voor groenvoorzieningen. Aandachtspunt bij de realisatie
en onderhoud van groen is de zichtbaarheid van het negenoog voor de tram en de aanwezigheid van
bovenleidingdraden en -palen.

Figuur 37. Gasverdeelstation op Maasboulevard

Kruispunt
Het basisprincipe voor de kruispunt lay-out van het kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat
is afkomstig uit de rapportage ‘Beslisdocument Baseline Ontwerp’. Aan weerszijden van de doorgaande
tunnelbuis blijven de toe- en uitgang van de parkeergarage Mosae Forum gehandhaafd. Er is echter geen
fysieke ruimte om een linksafvak vanuit de Maasboulevardtunnel richting de Maastrichter Grachtstraat
(inclusief parkeergarage Bassin) in te passen. Dit omdat deze ruimte benodigd is voor het zijperron op de
Van Hasseltkade. Dit verkeer dient in het basisontwerp gecombineerd te worden met de autorijstrook
bestemd voor het doorgaande autoverkeer richting de Bassinbrug.
In de bestaande situatie is er een lange invoegstrook om het verkeer uit de Maasboulevardtunnel en het
verkeer dat aan de Maaszijde bovenlangs rijdt bij elkaar in te laten voegen. Deze invoegstrook is korter
ontworpen, omdat dit samenvoegen plaatsvindt via verkeerslichten en deze richtingen niet tegelijkertijd
groen hebben.
Verder vervalt binnen het basisontwerp van dit kruispunt 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
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tramperrons bereikt kunnen worden. De toegangen van de tramperrons zijn voorzien van een hekwerk,
om te voorkomen dat mensen de Maasboulevardtunnel inlopen.
Uit het verkeersonderzoek (zie bijlage 8) volgt dat het verkeer bij deze kruispunt lay-out na de komst van
de tram en bij de omgelegde OV-as op een aantal richtingen niet voldoet aan de normen uit de Nota
Verkeerslichten van de gemeente Maastricht. Deze worden zowel in de ochtend- als avondspits
overschreden, waarbij de avondspits meer en grotere overschrijdingen kent. Uit de dynamische
verkeersimulatie volgt dat deze kruispunt lay-out functioneert, maar wel moeizaam in de spitsperioden.
Op de richtingen waar er gemiddeld een langere wachttijd voor het langzaam verkeer optreedt, is met
name de kans op roodlichtnegatie groter. Nuancering is dat op deze richtingen, met een langere
gemiddelde wachttijd, de intensiteiten laag zijn.
Verder aandachtspunt is dat de wachtrijlengte voor het verkeer vanuit de Maasboulevardtunnel
staduitwaarts terugslaat tot in de tunnel in zowel de ochtend- als avondspits. Vanuit tunnelveiligheid is
het niet gewenst dat dit optreedt, maar het is wettelijk niet verboden. Om deze situatie te voorkomen zijn
er twee oplossingen mogelijk:
1. Deze richting krijgt groen als blijkt dat de wachtrij dreigt terug te slaan tot in de tunnel.
2. Op het kruispunt Maasboulevard/Prins Bisschopsingel, Maasboulevard/Onze Lieve Vrouwenplein
en/of nabij de Noorderbrug vindt een dosering van het autoverkeer stad inwaarts plaats.
Nadeel van de eerste oplossing is dat de groenfase van andere richtingen wordt afgebroken en dat daar de
gemiddelde wachttijd van toeneemt. Dit lijkt op dit kruispunt dan ook geen reële optie, omdat de
gemiddelde wachttijden in de spitsperioden al niet aan de wachttijdnormen uit de Nota Verkeerslichten
van de gemeente Maastricht voldoen. De tweede oplossing heeft als nadeel dat de gemiddelde wachttijd
van het verkeer stad inwaarts toeneemt op het kruispunt Maasboulevard/Prins Bisschopsingel,
Maasboulevard/Onze Lieve Vrouwenplein en/of nabij de Noorderbrug. Dit met name in de avondspits.
In een latere fase dient gedetailleerd gekeken te worden naar de locatie van de bewegwijzering,
verkeersborden, verkeerslichten voor het langzaam verkeer en de tunneltechnische installaties op dit
kruispunt.

6.2

MAASBOULEVARD (ZUID) – WILHELMINABRUG VORK

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 38 geeft het bovenaanzicht van het basisontwerp voor dit tracédeel weer. In bijlage 7 is deze
tekening in een groter formaat toegevoegd. De tramhalte nabij het centrum van Maastricht is ontworpen
op de Maasboulevard (zuid). De perrons van deze halte liggen symmetrisch ten opzichte van elkaar aan
weerszijden van de tunnel. Hiermee is aan de stedenbouwkundige wens voldaan om de symmetrie in dit
gebied, denk aan de vork van de Wilhelminabrug, te bewaren. Het tramtracé loopt vervolgens over de
noordelijke vork van de Wilhelminabrug.
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Figuur 38. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Maasboulevard (zuid)
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Baanconcept & wegcategorie
Ter hoogte van de tram- en bushalte op de Maasboulevard heeft de tram een eigen baan. Dit om te
voorkomen dat bus- en tramverkeer op elkaar moet wachten tijdens het halteren. Op de noordelijke vork
van de Wilhelminabrug heeft de tram een vrije baan, waar ook bussen en hulpdiensten gebruik van
maken.
De Van Hasseltkade (noord), de Maasboulevard (maaszijde) en de noordelijke vork van de
Wilhelminabrug zijn ingericht als erftoegangsweg (ETW).
Aanpassen tunnelwand
De westelijke wand van de Maasboulevardtunnel buigt in de bestaande situatie uit voor de linksaf
beweging richting de Maastrichter Grachtstraat (ingang parkeergarage Bassin). Om een snelle en veilige
instap mogelijk te maken is een perron in rechtstand een vereiste. Daarom is de uitbuiging van de
westelijke tunnelwand aangepast tot een rechte wand ten behoeve van het perron in de Van Hasseltkade.
Het gevolg hiervan is dat de linksafbeweging van de Maasboulevard naar de Maastrichter Grachtstraat
niet meer mogelijk is. Dit leidt tot een verminderde bereikbaarheid van de parkeergarage Bassin.
Tramhalte Maasboulevard
Figuur 39 geeft het dwarsprofiel ter hoogte van de tramhalte Maasboulevard weer (zie ook bijlage 7 voor
het grote formaat van deze ontwerptekening).

Figuur 39. Dwarsprofiel stadstracé TVM ter hoogte van tramhalte Maasboulevard (km 1.125)

De zijperrons hebben een breedte van 2,5 meter, wat de minimaal mogelijke breedte is. Hiervoor is
gekozen om de overige verkeersfuncties eveneens een plek te geven. Om te voldoen aan de wettelijke eis
van toegankelijkheid openbaar vervoer, mag in de eerste 20 meter in de trambaan voor en na een perron
geen (overgangs)boog zitten. Hiermee wordt voorkomen dat er een te grote spleetbreedte tussen perron en
voertuig ontstaat. Hierna staat per voor zowel het hoge deel van de Maasboulevard (Maaszijde) als de Van
Hasseltkade een nadere beschrijving van het wegprofiel.
Profiel Maaszijde
Aan de Maaszijde (oostzijde) is naast het tramperron de trambaan ontworpen met een minimale
breedtemaat. Binnen het huidige wegprofiel is er dan nog ruimte voor een rijstrook met minimale maten,
uitgaande auto-, bus-, laad- en los- en beperkte fietsverkeer in één richting. Dit in lijn met de shared space
gedachte. Naast de rijstrook is er ruimte voor een voetpad van 1,30 meter. Het voetpad voldoet niet aan de
minimale breedtemaat, maar is breed genoeg voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en mensen met
kinderwagen en rollators. Alternatief is dat mensen de Maaspromenade of de Van Hasseltkade (noord) als
wandelroute gebruiken.
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Profiel Van Hasseltkade
Aan de westzijde is naast het tramperron de trambaan ontworpen met een minimale breedtemaat.
Binnen het huidige wegprofiel is er dan nog ruimte voor een rijstrook met de minimale breedtemaat,
uitgaande van auto-, bus-, laad- en losverkeer in één richting. Daarnaast is er ruimte voor een
fietssuggestiestrook met de minimale breedtemaat.
Daarnaast ligt een strook voor laden / lossen en kort parkeren ten behoeve van de twee hotels die tussen
de Raamstraat en de Kleine Gracht zijn gesitueerd. Vrachtverkeer dat hier laadt en lost dient hierbij een
deel van het voetpad te benutten. Het voetpad op de Van Hasseltkade (noord) is conform de huidige
situatie. De minimale breedte hiervan ter hoogte van de Raamstraat is al hoger dan de streefwaarde. De
nominale breedte is zelfs nog hoger. De hinder van ladende en lossende vrachtwagens voor de
voetgangers is hiermee minimaal.
Bushalte
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.
De bushalte ligt daarom op dezelfde locatie als in de bestaande situatie. Wel wordt het gehele wegprofiel
breder als gevolg van de trambaan, zie hiervoor het dwarsprofiel in figuur 40 en bijlage 7 voor een voor
het grote formaat van deze ontwerptekening.

Figuur 40. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van bushalte Maasboulevard (km 1.225)

Tussen de Van Hasseltkade en de Maasboulevard ligt een bloembak (zie figuur 41). Deze bloembak vangt
het hoogteverschil op tussen de Maasboulevard (niveau 0) en de Van Hasseltkade (niveau -1/2) en is
bovendien gecombineerd met een luchtrooster voor de onderliggende parkeergarage. Het aanpassen van
deze constructie is kostbaar. Door de constructie van de bloembak als vast punt te nemen, leidt het bredere
dwarsprofiel als gevolg van de trambaan tot een noodzakelijke uitbreiding van de Maasboulevard (zuid)
aan de Maaszijde. Dit bij de toepassing van minimale maten voor de trambaan, rijstroken, gezien het
gecombineerde gebruik door bus- en fietsverkeer in één richting, en van de bushaltes aan de centrumzijde.
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Figuur 41. Bloembak op Maasboulevard (zuid) in aanbouw.
Bron: Google Earth pro

Het bus- en beperkte fietsverkeer maakt op de Maasboulevard (zuid) ter hoogte van de bushalte gebruik
van dezelfde rijstroken. Dit is in de huidige situatie ook het geval. Fietsverkeer kan het halterende
busverkeer voorbij fietsen. De combinatie bus- en fietsverkeer is niet optimaal wat betreft de
verkeersveiligheid. Het doorgaande fietsverkeer heeft echter een aantrekkelijke alternatieve route via de
Gubbelstraat, Markt en Boschstraat (zuid). De verwachting is dan ook dat alleen (beperkt)
bestemmingsverkeer gebruik maakt van deze fietsroute.
Door de noodzakelijke verbreding van de Maasboulevard (zuid) is er aan de Maaszijde ruimte voor een
voetpad, dat breder is dan de streefwaarde. De verbreding van de Maasboulevard heeft overigens geen
invloed op het waterbergend vermogen van de Maas.
Aanpassen tunneldek
Het dek van de Maasboulevardtunnel heeft over circa 50 meter onvoldoende draagkracht voor TVM. Dit
deel zal vervangen moeten worden. In bijlage 9 is deze berekening hiertoe weergegeven.
Oversteek Wilhelminabrug – Gubbelstraat
De doorgaande fietsroute tussen de Wilhelminabrug en de Markt loopt via de Gubbelstraat.
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. Vanuit de richtlijnen
van kennisinstituut CROW volgt dat het bij waarschuwingslichten aanbevelingswaardig is om eveneens
een signaal te laten klinken, omdat dit attentie verhogend werkt. In figuur 42 is een principeoplossing van
deze oversteek weergegeven.
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Figuur 42. Principeoplossing fiets- en voetgangersoversteek Wilhelminabrug - Gubbelstraat

Wilhelminabrug (noordelijke deel vork)
In het basisontwerp van het stadstracé TVM is de gecombineerde tram- en busbaan op het noordelijke deel
van de vork van de Wilhelminabrug ontworpen (zie figuur 43). Het is hierbij niet mogelijk om de tram de
bocht van de Maasboulevard (zuid) naar de Wilhelminabrug te laten maken zonder de vork aan te passen.

Figuur 43. Noordelijk deel van de vork van de Wilhelminabrug in huidige situatie (links) en na realisatie stadstracé
TVM. (rechts)

Het noordelijke deel van de vork is aan de noordzijde voorzien van een nieuwe ligger met brugdek,
waardoor de breedte van de vork met maximaal drie meter toeneemt. Aan weerszijden van de OV-baan is
ruimte voor een afgescheiden strook voor het fietsverkeer. Aan de noordzijde is een vrijliggend fietspad
mogelijk dat voldoet aan de streefbreedte. Aan de zuidzijde is een vrijliggend fietspad van 1,50 meter
beschikbaar. Deze maat wijkt af van de minimale maat en is hiermee meer als fietssuggestiestrook te
beschouwen.
Het voetpad komt aan de noordzijde van het noordelijke deel van de vork te lopen en is ontworpen met
minimale maten om de uitbreiding zo beperkt mogelijk blijft.
Verder wordt op het noordelijke deel van de vork van de Wilhelminabrug een overgangsconstructie
aangebracht. Enerzijds om de horizontale boogkrachten van het tramspoor op te kunnen vangen.
Anderzijds om de temperatuurvervorming van de Wilhelminabrugvork ongehinderd plaats te kunnen
laten vinden.
Voor de herinrichting het noordelijke deel van de vork van de Wilhelminabrug is nog een optie in beeld,
deze is in hoofdstuk 9 beschreven.
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6.3

WILHELMINABRUG

Figuur 44 geeft het bovenaanzicht van het basisontwerp van dit tracédeel weer. In bijlage 7 is deze
tekening in een groter formaat toegevoegd. Over de Wilhelminabrug is de trambaan in binnenligging
ontworpen. Dit omdat dit wat betreft de draagkracht de meest optimale ligging is. Naast de tram is de
Wilhelminabrug alleen toegankelijk voor bus- en langzaam verkeer. De Wilhelminabrug is niet
toegankelijk voor wegverkeer, uitgezonderd hulpdiensten.

Figuur 44. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Wilhelminabrug

Baanconcept & wegcategorie
De tram heeft op de Wilhelminabrug een vrije baan, die mede gebruikt wordt door busverkeer en
hulpdiensten.
De Wilhelminabrug is ingericht als erftoegangsweg (ETW).
Dwarsprofiel Wilhelminabrug
De hoofdoverspanning van de Wilhelminabrug bestaat uit twee verschillende constructies. Het oostelijke
brugdeel, waarbij de staalconstructie van klinknagels is voorzien en boven het rijdek uitkomt, is
maatgevend voor de indeling van het dwarsprofiel. Het dek van dit bruggedeelte is eveneens het meest
kritisch qua draagkracht. Om te voorkomen dat dit dient te worden vervangen, is de trambaan zodanig
ontworpen, dat de spoorstaven ter hoogte van de stalen langsliggers van dit brugdeel liggen.
In figuur 45 is het maatgevende dwarsprofiel weergegeven.
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Figuur 45. Dwarsprofiel stadstracé TVM ter hoogte van Wilhelminabrug (km 1.450)

De sporen zijn zodanig gesitueerd, dat de tramrails ongeveer boven de stalen langsliggers van het
oostelijke bruggedeelte van de Wilhelminabrug liggen. Dit heeft als voordeel dat dit kritieke bruggedeelte
hiermee zo min mogelijk belast wordt. Dit heeft als gevolg dat de breedte van de tweerichtings OV-baan
breder is dan noodzakelijk. De OV-baan is verder verhoogd aangelegd, dit om de spoorstaaf op de brug te
kunnen inbedden (zie ook hierna onder ‘spoorstaaftype’) en de dwarshelling tussen de tramrails conform
de tramrichtlijnen te beperken tot 1%. Bijkomend voordeel hiervan is dat fietsers niet zomaar de OV-baan
kunnen oprijden en hiermee met hun wiel in de rails kunnen komen.
De bestaande ruimte tussen de fietssuggestiestroken en de staalconstructie van klinknagels blijft
gehandhaafd en dient hiermee als obstakelvrije zone en schrikstrook. Binnen het basisontwerp zijn er
naast de OV-baan fietssuggestiestroken ontworpen. Deze hebben een minimale breedtemaat. De
voetpaden zijn aan buitenkant van de staalconstructie van klinknagels gelegen, conform de huidige
situatie, en zijn breder dan de streefwaarde.
Spoorstaaftype
Om de belasting als gevolg van het inleggen van de spoorstaaf zo veel mogelijk te beperken, wordt net als
op de Bassinbrug, een speciaal type spoorstaaf (SA42) toegepast op de Wilhelminabrug, waarvan de
constructiehoogte minimaal is. Bijkomend voordeel van dit spoorstaaftype is dat dit reducerend werkt op
de geluidsbelasting.
Kruispunt Franciscus Romanusweg – Wilhelminasingel
De lay-out van het kruispunt Franciscus Romanusweg – Wilhelminasingel is weergegeven in figuur 46.
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Figuur 46.Kruispunt lay-out Wilhelminasingel/Franciscus Romanusweg binnen basisontwerp stadstracé TVM

Dit kruispunt is zodanig ontworpen dat dit een zo groot mogelijke zelfregulerende werking heeft voor het
verkeer, zonder te veel fysieke ingrepen te doen. Dit betekent dat er geen waarschuwingslichten en of
verkeerslichten ontworpen zijn. Verder is rekening gehouden met de verschillende draaicirkels van het
gemotoriseerd verkeer, die mogelijk dienen te zijn. Tot slot zijn de oversteken voor het langzaam verkeer
zo parallel mogelijk over de rijbanen geplaats. Dit remt namelijk fietsers af en werkt gunstig op het zicht
van het langzaam verkeer.
Ten opzichte van de bestaande situatie zijn de fietsoversteken meer gereguleerd. Zij hebben een eigen
gefaseerde) oversteekruimte gekregen in dit ontwerp. Vanuit de richtlijnen van kennisinstituut CROW
volgt dat het in dit geval niet raadzaam is om waarschuwingslichten toe te passen, omdat op de meest
zuidelijke fietsersoversteek ook autoverkeer passeert. Hierop reageert het waarschuwingslicht niet. In
principe kan een waarschuwingslicht wel op de andere oversteek worden geplaatst. Dit is echter niet
gedaan vanwege de uniformiteit van de fietsersoversteken en hiermee het verwachtingspatroon van
fietsers op dit kruispunt.
De zuidelijke voetgangersteekplaats is komen te vervallen op dit kruispunt. Deze is niet wenselijk
vanwege de combinatie van bus-, tram- en autoverkeer. Hiervoor in de plaats is de bestaande
voetgangersoversteekplaats op de Wilhelminabrug meer naar het zuiden verplaatst. Hier kunnen
voetgangers gebruik van maken. Deze is niet meer met een zebrapad uitgerust. Vanuit de richtlijnen van
kennisinstituut CROW volgt dat er in dat geval verkeerslichten dienen te worden geplaatst. Derhalve is
ervoor gekozen de voetgangers geen voorrang meer te geven.
Ten slotte is getracht dit kruispunt zoveel mogelijk optisch smaller te maken door de vluchtheuvels langer
door trekken. Hiermee wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer gemiddeld genomen minder, wat
de kans en de gevolgen van ongelukken verminderd.
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7

Tracédeel 4: Wilhelminasingel –
St. Maartenslaan (midden)

Figuur 47 geeft een schematische weergave van het basisontwerp van tracédeel 4 weer. De trambaan loopt
op zowel de Wilhelminasingel als op de St. Maartenslaan in binnenligging. Het vervolg van deze
paragraaf beschrijft het ontwerp voor dit tracédeel in detail.

Figuur 47. Schematische weergave basisontwerp tracédeel 4 stadstracé TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 48 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting voor dit tracédeel
weer. In bijlage 7 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd.
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Figuur 48. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Wilhelminasingel en St. Maartenslaan

Baanconcept & wegcategorie
De trambaan ligt zowel in de Wilhelminasingel als in de St. Maartenslaan in straatspoor en wordt
eveneens gebruikt door het bus- en autoverkeer op deze route.
De Wilhelminasingel is ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW) en de St. Maartenslaan als
erftoegangsweg (ETW).
Dwarsprofiel Wilhelminasingel
De Wilhelminasingel bestaat uit een hooggelegen hoofdbaan, de toerit tot de Wilhelminabrug en een lager
gelegen parallelweg. De trambaan komt in midden ligging op de hoofdbaan van de Wilhelminasingel te
liggen (zie figuur 49 en bijlage 7 voor een groter formaat van deze ontwerptekening). De rijstroken, die
eveneens gebruikt worden door de tram en bus, hebben een minimale maat.
Naast de rijstroken liggen aan weerszijden nog een fietsstrook en een voetpad. De breedte van de
fietsstroken is conform de bestaande situatie en valt precies tussen de minimale maat en streefmaat in. Het
voetpad aan de oostzijde wordt ruimer dan in de bestaande situatie en is breder dan de streefwaarde. Het
voetpad aan de westzijde wordt iets minder breed dan in de bestaande situatie en ligt tussen de minimale
maat en streefmaat in. Tussen bovenleidingspaal 141 en 143 respectievelijk 142 en 144 is het oostelijke en
westelijke voetpad wat minder breed, doordat het hekwerk daar van het hooggelegen deel van de
Wilhelminabrug daar naar binnen komt.
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Figuur 49. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Wilhelminasingel (km. 1.700)

Kruispunt Wilhelminasingel – St. Maartenslaan
Vanuit de gemeente Maastricht volgt dat dit kruispunt op dit moment een bijna blackspot is. Dit is een
locatie waar relatief meer (bijna) ongelukken plaatsvinden. De komst van TVM biedt kansen om dit
kruispunt te herzien, zodat dit de verkeersveiligheid ten goede komt. Binnen het basisontwerp is dit
kruispunt zodanig ontworpen, dat dit een zo groot mogelijke zelfregulerende werking heeft voor het
verkeer. Dit betekent dat er geen verkeerslichten geplaatst worden. In figuur 50 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 lay-out in de huidige situatie compacter en veiliger vormgegeven. Dit
door het vergroten of creëren van extra vluchtheuvels. Verder zijn er naast de bestaande gefaseerde oostwest voetgangersoversteken ook specifieke gefaseerde fietsoversteken ontworpen.
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.
Voor de herinrichting van dit kruispunt zijn nog een aantal opties in beeld, deze zijn in hoofdstuk 9
beschreven.
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Figuur 50.Kruispunt lay-out Wilhelminasingel/St. Maartenslaan binnen basisontwerp stadstracé TVM

St. Maartenslaan (midden en oost)
De St. Maartenslaan (midden en oost) vormt binnen de huidige situatie een verrommelde ruimte (zie
figuur 51). De wens van de gemeente Maastricht is om de gehele St. Maartenslaan bij realisatie van TVM
de uitstraling te geven van een laan. Aandachtspunt hierbij is dat de St. Maartenslaan (midden) breder is
dan de St. Maartenslaan (oost). Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is één doorgaande zichtlengte van
belang om een mooie laan te creëren. Als gevolg daarvan is het dwarsprofiel van St. Maartenlaan (oost)
bepalend voor de gehele laan.
De laanstructuur komt in het basisontwerp tot uiting doordat de straatbaan ten behoeve van tram, bus en
auto en de fietssuggestiestrook hier in een voor het oog strakke lijn ontworpen is (zie figuur 51). Verder
komt dit tot uiting doordat er tussen de parkeervakken voor het langsparkeren en bushavens rekening is
gehouden met ruimte voor het plaatsen van bomen en struiken. Om TVM en het gewenste laankarakter te
realiseren, neemt het totaal aantal parkeerplaatsen af ten opzichte van de huidige situatie.
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Figuur 51. St. Maartenslaan in de huidige situatie (links) en na realisatie stadstracé TVM (rechts)

Om de weginrichting één geheel te laten zijn is er ook voor gekozen om de Turennestraat een
inritconstructie te geven, net zoals dit op dit moment het is bij de Alexander Battalaan. Dit is in
overeenstemming met de wens van de gemeente Maastricht.
St. Maartenslaan (midden)
Figuur 52 geeft het dwarsprofiel ter hoogte van de St. Maartenslaan (midden) weer (zie ook bijlage 7 voor
het grote formaat van deze ontwerptekening). Naast de straatbaan, die aan de minimale breedtematen
voldoet, zijn aan weerszijden fietssuggestiestroken ontworpen. Ten opzichte van de huidige situatie krijgt
de fiets hiermee een eigen ruimte, wat een wens is van de gemeente Maastricht. De beschikbare breedte
van de fietssuggestiestroken is de minimale maat.
Naast de fietssuggestiestroken is er te hoogte van km. 1,850 in de St. Maartenslaan uitgegaan van
bushavens aan weerszijden van de weg. Dit om ervoor te zorgen dat als de bussen op deze route moeten
halteren, het tram- en autoverkeer ongehinderd kan doorrijden De bushavens liggen versprongen van
elkaar (bajonetligging). Dit enerzijds om ervoor te zorgen dat fietsers aan de noordzijde niet in de knel
komen bij de bocht van de St. Maartenslaan naar de Wilhelminasingel. Anderzijds om ervoor te zorgen dat
de bushaven niet voor de in- en uitritten van privéterreinen komen te liggen. Deze bushavens zijn qua
breedte minimaal ontworpen en qua lengte ieder geschikt voor het halteren van één standaard bus van 12
meter. Aan de oostzijde van de bushavens is nog ruimte voor langsparkeren voor auto’s. Aan de
noordzijde is er nog ruimte voor het creëren van een bushaven geschikt voor het halteren van twee
standaard bussen van 12 meter achter elkaar. Dit kan interessant zijn, gezien het feit dat er relatief veel
bussen in die richting door de St. Maartenslaan rijden. . Aan de zuidzijde is dit niet mogelijk, vanwege de
nabijheid bij het kruispunt Wilhelminasingel/St. Maartenslaan en de in- en uitritten. Deze mogelijkheid
heeft tot gevolg dat aan de noordzijde van de St. Maartenslaan (midden) geen ruimte meer is voor
langsparkeren
De fietsers rijden voor de bushaven langs. Er is onvoldoende ruimte binnen het wegprofiel beschikbaar
om de fietsers achter de bushavens langs te leiden, dat qua verkeersveiligheid optimaal zou zijn.
In het basisontwerp kunnen de in- en uitstappers namelijk gebruik maken van het voetpad, net zoals in de
huidige situatie. Als de fietsers achter de bushavens worden geleid zijn aparte busperrons noodzakelijk.
Die dienen volgens de richtlijnen van kennisinstituut CROW minimaal 1,50 meter breed te zijn. Dit is
ruimtelijk niet in te passen.
Naast de bushavens is er ruimte voor voetpaden. Het noordelijke voetpad is wat betreft de breedte royaal
en voldoet ruimschoots aan de streefwaarde. Dit is hier voordelig vanwege de aanwezigheid van een
school en bioscoop. Het voetpad aan de zuidzijde is qua breedte eveneens ruimer dan de streefmaat. De
voetpaden zijn eveneens als in- en uitstapperron voor de bussen te gebruiken.
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Figuur 52. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van St. Maartenslaan midden (km 1.850)

St. Maartenslaan (oost)
Figuur 53 geeft het dwarsprofiel ter hoogte van de St. Maartenslaan (oost) weer (zie ook bijlage 7 voor het
grote formaat van deze ontwerptekening).

Figuur 53. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van St. Maartenslaan oost (km 1.925)

Naast de straatbaan, die aan de minimale breedtematen voldoet, zijn aan weerszijden, net als bij de St.
Maartenslaan (midden), fietssuggestiestroken van 1,50 meter breed ontworpen. Hiervoor geldt hetzelfde
als hiervoor bij de St. Maartenslaan (midden) vermeld. Naast deze stroken zijn langsparkeervakken
ontworpen, uitgaande van de minimale maat. Om de tram zoveel mogelijk in één rechte lijn over de St.
Maartenslaan te laten lopen, is er in de St. Maartenslaan (oost) aan de zuidzijde een royaal voetpad
ontworpen, dat ruimschoots voldoet aan de streefbreedte. Aan de noordzijde is een voetpad mogelijk, dat
voldoet aan de streefbreedte.
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8

Tracédeel 5: St. Maartenslaan
(oost) – Stationsplein

Uitgangspunt voor de locatie van zowel het busstation als de tramhalte is afkomstig van het document
‘Raamwerk Stationsomgeving Maastricht’. Het busstation is hierbij gesitueerd ter hoogte van de
Parallelweg en de tramhalte ter hoogte van de Spoorweglaan (zie figuur 54).

Figuur 54. Locatie busstations (geel) en tramhalte (groen) conform het Raamwerk Stationsomgeving Maastricht.
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis

8.1

VERKEERSFUNCTIES

Wat betreft de functies die de ruimte ter hoogte van zowel het busstation en de tramhalte moet herbergen
en de locaties daarvan geldt het volgende.
Functies en locaties ter hoogte van busstation
Het busstation dient volgens het Raamwerk Stationsomgeving plaats bieden aan de volgende
functionaliteiten:
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2 uitstaphaltes, geschikt voor gelede bussen



10 instaphaltes, waarvan:
− 4 geschikt voor gelede bussen
− 6 voor standaard bussen

Daarnaast moet er ruimte zijn voor:


6 à 7 bufferplekken voor bussen zo dicht mogelijk in de buurt van het busstation.



Autoverkeer in één richting



Fietsverkeer in twee richtingen



Voetgangersdomein



Parkeren



Laden en lossen

Uitgangspunt is dat buschauffeurs wat betreft hun rustvoorziening gebruik maken van de bestaande
locatie op de Parallelweg.
De bushaltes dienen zodanig te zijn ontworpen dat de overstappende reizigers tussen trein en bus minder
dan 200 meter hoeven te lopen. Ook dienen de bushaltes zodanig te worden ontworpen dat overstappers
tussen onderlinge busdiensten minder dan 100 meter hoeven te lopen Verdere aandachtspunten zijn dat
de oversteekrelaties voor busreizigers minimaal dienen te zijn, voetgangersstromen zo veel mogelijk
gebundeld dienen te worden in verband met de sociale veiligheid en reizigers direct zicht moeten hebben
op vertrekkende bussen.
Wat betreft de bestaande fietsparkeervoorziening ter hoogte van het huidige busstation geldt dat deze
komt te vervallen. Binnen een ander project wordt onderzoek uitgevoerd naar de compensatie van deze
fietsparkeervoorziening en de in de toekomst extra benodigde fietsenstallingsvoorzieningen nabij het
station. De bestaande fietsenstalling op het stationsplein ter hoogte de in- en uitgang van het treinstation
nabij de kopsporen en ter hoogte van de fietsenstalling kunnen wel behouden blijven (zie figuur 55).

Figuur 55. Fietsenstalling nabij in- en uitgang kopsporen treinstation (rechts) en ter hoogte van rijwielhandel (links)

Eveneens wordt binnen een ander project onderzoek uitgevoerd naar de in de toekomst extra benodigde
Park and Ride voorzieningen nabij het station.
Functies en locaties ruimte ter hoogte van tramhalte
De tramhalte moet volgens het Raamwerk Stationsomgeving plaats bieden aan de volgende
functionaliteiten:
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Keer- en bufferruimte voor een gekoppelde tram (80 meter), zo dicht mogelijk bij tramhalte

Daarnaast dient er ten behoeve van de energievoorziening van de tram een voedingspunt (onderstation) te
komen. Dit is een gebouw van ongeveer 10 bij 5 meter en maximaal 3 meter hoog. Uitgangspunt is dat het
onderstation op het Park and Ride-terrein kan worden gesitueerd. Verder moet er ter hoogte van de
spoorweglaan ruimte zijn voor:


Autoverkeer in één richting



Fietsverkeer in twee richtingen



Voetgangersdomein



Parkeren



Laden en lossen



Terras voor de horecavoorzieningen

Uitgangspunt is verder dat de trambestuurders wat betreft hun rustvoorziening gebruik maken van de
bestaande locatie op de Parallelweg.
De tramhaltes dienen zodanig te zijn ontworpen dat de overstappende reizigers tussen trein en tram,
minder dan 200 meter hoeven te lopen. Verdere aandachtspunten zijn dat de oversteekrelaties voor
tramreizigers minimaal moeten zijn, voetgangersstromen zo veel mogelijk gebundeld dienen te worden in
verband met de sociale veiligheid en reizigers direct zich moeten hebben op vertrekkende trams.
Taxistandplaats en Kiss en Ride plekken
Ook is in het basisontwerp bezien in hoeverre het mogelijk is om een taxistandplaats en Kiss and Ride
plekken in te passen. Hierbij is conform het Raamwerk Stationsomgeving Maastricht uitgegaan van 10
plekken op de taxistandplaats en minimaal drie Kiss and Ride plekken. Wat betreft het aantal taxiplekken
heeft de taxibranche aangegeven dat er vier hiervan in het directe zicht van reizigers moeten staan.
Bufferruimte bussen
Voor de bufferruimte voor bussen wordt de ruimte gezien, die vrijkomt door het verdwijnen van de
sporen en overslagloodsen nabij het Van Gendt & Loos gebouw (zie figuur 56).

Figuur 56. Sporen en overslagloodsen nabij Van Gendt & Loos gebouw (in geel).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis
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Treinvervangend busvervoer
Tot slot geldt voor de ruimte voor het treinvervangend busvervoer, dat deze vervoersfunctie fysiek niet
met een afzonderlijke ruimte inpasbaar in de het nieuwe voorkeursontwerp van het stationsplein. Op dit
moment wordt hiervoor de ruimte op het Stationsplein gebruikt, nabij de in- en uitgang van het
treinstation bij de kopsporen. Een andere mogelijkheid is om deze functie te verplaatsen naar de oostzijde
van het treinstation.
Deze paragraaf beschrijft het basisontwerp wat betreft de technische inpassing in relatie tot de overige
infrastructuur in detail. Wat betreft de stedenbouwkundige inpassing van het stationsplein is een apart
document opgesteld (zie hiervoor de Vormgevingsvisie in bijlage 2).

8.2

SCHEMATISCHE WEERGAVE INPASSING

Figuur 57 geeft een schematische weergave van het basisontwerp voor tracédeel 5 weer. Deze is in het
Raamwerk Stationsomgeving reeds benoemd en is binnen de planstudie verder uitgewerkt.

Figuur 57. Schematische weergave basisontwerp stadstracé TVM op Stationsplein (tramtracé in lichtgroen, bushaltes in
blauw en bus- en tramperrons in oranje).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis

Baanconcept &wegcategorie
De trambaan ligt in de St. Maartenslaan in straatspoor en wordt eveneens gebruikt door het bus- en
autoverkeer. Ter hoogte van de Parallelweg heeft de tram een vrije baan, die eveneens gebruikt wordt
door het busverkeer en gebruikt kan worden door hulpdiensten. Ter hoogte van de Stationsstraat en
Spoorweglaan ligt de tram in straatspoor, waarbij verschillende verkeersdeelnemers zoals voetgangers en
fietsers gebruik maken van dezelfde infrastructuur.
De Parallelweg en Spoorweglaan zijn ingericht als erftoegangsweg (ETW).
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8.3

INPASSING BUSSTATION

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 58 geeft het bovenaanzicht weer ter hoogte van het busstation. In bijlage 7 is deze tekening in een
groter formaat toegevoegd.
In het basisontwerp is het busstation gecombineerd met een aparte OV-baan voor tram- en busverkeer én
Parallelweg geschikt voor éénrichtingsverkeer auto en tweerichtingsverkeer voor de fiets. Hierbij krijgen
de voetgangangers tussen de drukst gebruikte in- en uitgang van het treinstation en de binnenstad een
goede oversteek.

Figuur 58. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Parallelweg en busstation.

Busstation
Het busstation is in een combinatie van:


één uitstaphalte in de vorm van een langsperron, geschikt voor gelede bussen en



11 instaphaltes in de vorm van zaagtandperrons, waarvan vier geschikt voor gelede bussen en zeven
voor standaard bussen.
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Uit een vervoerskundige analyse die is uitgevoerd, is gebleken dat dit aantal halteplekken voldoende is
om het aantal halterende bussen na de komst van de tram te kunnen verwerken (zie bijlage 10). Tussen de
bushaltes in ligt een OV-baan, die door de bussen gebruikt wordt, maar ook door de tram en
hulpdiensten.
Voor deze busstationsvorm is gekozen, omdat een busstation met enkel langsperrons een langgerekt
busstation oplevert wat deels over het bestaande Park and Ride-terrein komt te lopen of voor de
uitgang(en) van het treinstation langs. Het voordeel van zaagtandperrons is dat zij minder lengte vergen.
Hiermee was het mogelijk om de benodigde halteplaatsen in ongeveer dezelfde ruimte te ontwerpen als in
de huidige situatie. Desondanks is het niet mogelijk om de loopafstand tussen de busperronplek 6 en 7 te
beperken tot 100 meter; die is in het basisontwerp 130 meter.
De uitstaphalte is niet in zaagtandvorm uitgevoerd, omdat dit een halte is waar bussen snel hun reizigers
moeten kunnen uitlaten om vervolgens door te rijden naar een instaphalte of bufferplek. Een halte in
zaagtand vorm zorgt ervoor dat dit proces minder snel kan plaatsvinden. Het aankomstperron voor de
bussen uit de zuidelijke richting is zodanig gesitueerd dat uitstappers snel en comfortabel kunnen
overstappen op de trein.
Voor bussen vanuit noordelijke richting en het centrum is geen uitstaphalte ontworpen. De reizigers van
de bussen uit die richting hebben geen voordeel bij een dergelijke halte. De bussen uit die richting kunnen
het beste meteen in één van de halteplaatsen aan de westzijde van het busstations halteren, reizigers laten
uitstappen en vervolgens nieuwe reizigers laten instappen en wegrijden richting het zuiden. Een
uitstaphalte voor bussen uit noordelijke richting zou idealiter zo dicht mogelijk bij het station komen te
liggen; de zuidkant het busstation. Het probleem is dat bussen niet van het westelijke naar het oostelijke
deel van het busstation kunnen draaien aan de zuidkant van het busstation (zie hierna onder het kopje
‘Draaicirkels bussen’). Een uitstaphalte aan de noordkant van het busstation betekent dat meeste
overstappende busreizigers op de trein verder dienen te lopen naar het treinstation.
Tot slot zijn binnen het basisontwerp de instaphaltes geschikt voor gelede bussen het dichtst bij in- en
uitgangen van het treinstation ontworpen. De verwachting is namelijk dat op de lijnen met de meeste
vervoerwaarde gelede bussen worden ingezet. Hiermee hebben de buslijnen met de meeste reizigers de
kortste overstaprelatie tussen trein en bus
Draaicirkels bussen
Een aandachtspunt is de draaicirkels van (gelede) bussen in combinatie met de ruimte voor de
verschillende andere ruimtelijke functies die aan de noordkant van het Stationsplein een plek dienen te
krijgen. Hiertoe zijn voor dit ontwerp met het computerprogramma Autoturn analyses uitgevoerd of de
benodigde draaicirkels door gelede bussen bereden kunnen worden (zie figuur 59).
Hieruit volgt dat ter hoogte van de zaagtandperrons gelede bussen de zaagtandperrons met 5 km/uur in
en uit kunnen draaien zonder het bus- en tramverkeer in tegengestelde richting te hinderen. Eventueel kan
de ruimte voor bussen worden verruimd, maar dit gaat dan te kosten van de ruimte voor in- en
uitstappende en wachtende busreizigers of ten koste van de voetgangersstrook ter hoogte van de
bebouwing aan de Parallelweg.
De bocht ter hoogte van de St. Maartenslaan is door gelede bussen te berijden met een snelheid van 15
km/uur. Ter hoogte van deze bocht is een verkeersheuvel ontworpen, rekening houdend met de
draaicirkel van de bussen hier. Deze is noodzakelijk om hier een bovenleidingspaal voor de tram te
kunnen positioneren. Bijkomen voordeel is dat de route voor buschauffeurs op dit deel van het busstation
verduidelijkt.
De bocht ter hoogte van toegang bij de kopsporen van het treinstation is binnen dit ontwerp niet te nemen
door zowel gelede en ongelede bussen. Dit vormt een probleem voor buslijnen die vanuit de St.
Maartenlaan of de Parallelweg (noord) komen en op het station eindigen. Een oplossing is dat deze
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buslijnen via de Akerstraat, Wilhelminasingel en Stationsstraat omrijden om vervolgens naar de
bufferruimte te rijden of naar een vertrekperron.

Figuur 59. Analyse draaicirkels gelede bus binnen basisontwerp ter hoogte van busstation

Combinatie busstation en trambaan
Ten behoeve van de veilige passage van de tram over het busstation, wordt bij elke bushalte een
waarschuwingslicht geplaatst. Indien er een tram passeert, ‘bevriest’ de situatie op het busstation en
mogen bussen over een korte periode niet wegrijden vanaf de halteplekken. Dit leidt bij een
tramfrequentie van twee keer per uur per richting voor een geringe verstoring van de bus omloop op het
busstation.
Er zijn verschillende vormen van waarschuwingslichten mogelijk. Er kan gekozen worden voor Ledverlichting in het wegdek, zoals bij de busbaan door de wijk Roombeek te Enschede het geval is (zie figuur
60). Andere optie is de integratie van deze lichten in de haltepalen, zoals op busstation Amersfoort is
gebeurd. Weer een andere optie is aparte waarschuwingslichten bij halteplekken, zoals in Hamburg.
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Figuur 60. Waarschuwingslicht via Led-verlichting in Woombeek te Enschede

Parallelweg
In figuur 61 is het dwarsprofiel van het basisontwerp weergegeven ter hoogte van de Parallelweg (zie
bijlage 7 voor een groter formaat van de ontwerptekening van het dwarsprofiel). Aan de oostzijde van de
bushaltes is er geen separate infrastructuur ontworpen. Automobilisten en fietsers kunnen gebruik maken
van de Parallelweg (zie hierna) en voetgangers tussen bijvoorbeeld het treinstation en het Park and Rideterrein kunnen perronruimte van de bushaltes aan de oostzijde gebruiken als voetpad. De breedte van
deze perronruimte varieert tussen de 2,50 en 5,50 meter en is hiermee ruim. De karakteristieken leilindes
aan de spoorzijde blijven in dit ontwerp behouden.
Reizigers vanuit het treinstation richting het centrum van Maastricht en de bushaltes aan de westzijde en
vice versa kunnen gebruik maken van een brede overstreekruimte om de OV-baan over te steken.

Figuur 61. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Parallelweg (km 2.100)

Aan de westzijde van de bushaltes ligt de Parallelweg, die in het basisontwerp ruimte biedt aan
autoverkeer in één richting van de St. Maartenslaan naar de Stationsweg en fietsverkeer in twee
richtingen. Een versmalling van de Parallelweg op het Stationsplein ten opzichte van de huidige situatie is
onoverkomelijk. Dit vanwege de benodigde ruimte voor de bus- en traminfrastructuur en ruimtelijke
dwangpunten, zoals de bestaande bebouwing, treinsporen en bijbehorend emplacement.
Verder zijn er op de Parallelweg aan de bebouwingszijde langsparkeervakken ontworpen met een
minimale breedte. Tussen de parkeervakken is er ruimte voor bomen en struiken. Naast de parkeervakken
ligt een voetpad dat breder is dan in de huidige situatie en eveneens breder dan de streefmaat.
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8.4

INPASSING TRAMHALTE

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 62 geeft het bovenaanzicht weer van het basisontwerp ter hoogte van de tramhalte. In bijlage 7 is
deze tekening in een groter formaat toegevoegd.
In het basisontwerp ligt de tramhalte naast de Spoorweglaan. Deze is geschikt voor autoverkeer in één
richting, fietsverkeer in twee richtingen, behoud van parkeren, gecombineerde Kiss and Ride en laad- en
losruimte en terrasruimte voor de horeca. Bovendien is getracht om het stedenbouwkundige thema van
rechte lijnen zo veel mogelijk door te zetten en om het aantal wissels op het Stationsplein te beperken.
Voor dit tracédeel is ter hoogte van de tramhalte nog een optie in beeld, deze is in hoofdstuk 9 beschreven.

Figuur 62. Bovenaanzicht basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van Spoorweglaan en tramhalte

Trambaan
De trambaan loopt recht over het Stationsplein. Hiermee is het mogelijk om de tramhalte zo dicht mogelijk
bij de hoofdingang van het treinstation te leggen, maar wel buiten de ‘rode loper’ voor voetgangers tussen
de binnenstad van Maastricht en het treinstation.
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Dit heeft als consequentie dat het voorplein voor de hoofdingang van het treinstation minder groot wordt
dan in de huidige situatie. De tramhalte ligt zoveel mogelijk naar het noorden zodat de afstand voor
reizigers zo minimaal mogelijk is. Op het zuidelijke deel van de Spoorweglaan loopt de trambaan echter
wel door ten behoeve van een keer- en wachtspoor voor trams.
Tramhalte
De tramhalte is uitgevoerd als twee zijperrons met de minimale breedtemaat (zie figuur 63 en bijlage 7
voor een groter formaat van de ontwerptekening van het dwarsprofiel). Zijperrons hebben als voordeel
dat het ruimtelijke thema van rechte lijnen op het station kan worden versterkt. De minimale breedte is
gekozen om zoveel mogelijk ruimte over te houden voor andere functies ter hoogte van de Spoorweglaan.
Nadeel van een zijperronoplossing is dat reizigers de kans hebben naar het verkeerde tramperron te lopen.
Aan de oostzijde van de tramhalte ligt het Stationsplein. De gedachte is dat reizigers die het oostelijke
tramperron willen bereiken of verlaten, dit via een hellingsbaan over de volle breedte van het perron
kunnen doen. Het westelijke perron is bereikbaar via hellingsbanen, die aan de uiteinden van dit perron
liggen.
Het oostelijke perron is op het dak en de ventilatieruimte van parkeergarage De Colonel gesitueerd,
hetgeen constructietechnisch mogelijk is. De ventilatieruimte, inclusief ontluchtingsrooster en
elektriciteitsvoorziening, dient echter te worden verplaatst, omdat deze niet onder het perron kan liggen.
Waarheen dit verplaatst dient te worden, wordt in een latere fase afgestemd met de eigenaar van de
parkeergarage.

Figuur 63. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van zuidelijke deel Spoorweglaan (km 2.300)

Taxistandplaats
Aan de westzijde van de tramhalte is er een taxistandplaats ontworpen. Er is een hekwerk op het
westelijke zijperron geplaatst om te voorkomen dat reizigers vanaf het westelijke perron de
taxistandplaats oplopen. De taxistandplaats kan worden bereikt door taxi’s via de Bourgognestraat. Deze
draaien dan vervolgens de taxistandplaats op. Taxi’s staan hiermee met hun voorkant richting de
reizigersstroom uit het station, dat een wens is van de taxibranche. Uitgaande van een taxilengte van
gemiddeld 6 meter, is er meer dan genoeg ruimte voor de benodigde 10 taxiplekken. Taxi’s kunnen
vervolgens wegrijden via de Stationsstraat of via de Spoorweglaan (richting het zuiden). Op het voorste
gedeelte van de taxistandplaats kunnen taxi’s stapvoets langs elkaar oprijden, indien een reiziger niet in
de eerste taxi stapt, hetgeen hij wettelijk niet verplicht is.
Spoorweglaan (noord)
Naast de taxistandplaats is infrastructuur ontworpen, geschikt voor éénrichtingsverkeer voor de auto’s en
tweerichtingsverkeer voor fietsers. Het éénrichtingsverkeer loopt van de Stationsstraat richting de

66

ARCADIS

076553443:C - Definitief

Planstudie stadstracé Tram Vlaanderen Maastricht
Verantwoording Basisontwerp

Akerstraat. Hierbij is uitgaan van de minimale breedtemaat. Een versmalling van de Spoorweglaan ten
opzichte van de huidige situatie is onoverkomelijk. Dit vanwege verkeerskundige en ruimtelijke
dwangpunten, zoals de bestaande bebouwing en ruimte voor de fietsenstalling.
Op het noordelijke deel van de Spoorweglaan zijn er aan de bebouwingszijde langsparkeervakken
ontworpen met een minimale breedte. Tussen de parkeervakken is er eveneens ruimte voor bomen en
struiken. Daarnaast is er ruimte voor een voetpad, dat door de horeca op het noordelijke deel van de
Spoorweglaan eveneens gebruikt kan worden voor terrassen, en dat ruimer is dan in de huidige situatie en
ruimschoots voldoet aan de streefmaat.
Kiss and ride & laden en lossen
Geoormerkte Kiss and Ride en laad en losplekken zijn mogelijk op de Parallelweg en Spoorweglaan nabij
de Stationsstraat. Deze worden gecombineerd. De ruimte, die hiervoor in het ontwerp is opgenomen, is
ruimte voldoende voor de drie gewenste plekken.
Ter plaatse van het gecombineerde Kiss and Ride en laad- en losvak is het voetpad over een beperkte
lengte een halve meter minder breed. Conform de richtlijnen dient een laad- en losvak namelijk 2,50 meter
breed te zijn. Dit vormt minimale hinder voor de voetgangers hier, want de voetpaden zijn dan nog altijd
ruim boven de streefmaat voor voetpaden.
Keer- en wachtspoor
Ter hoogte van het zuidelijke deel van de Spoorweglaan ligt een keer- en wachtspoor over een lengte van
20 meter dubbelsporig en vervolgens enkelsporig. De dubbelsporigheid is nodig om ervoor te zorgen dat
de spleetbreedte tussen perron en tram over de gehele perronlengte hetzelfde is en voldoet aan de
wettelijke richtlijnen hiervoor. De lengte van het keer- en wachtspoor wordt verder bepaald door de
noodzakelijke lengte van de wissel en de mogelijkheid om één gekoppelde tram te kunnen keren of
bufferen. De noodzakelijke lengte in combinatie met het krappe wegprofiel van de Spoorweglaan bij de
tunnel in de Scharnerweg zorgt ervoor dat het keer- en wachtspoor op het einde deels in een boog ligt.
Hiermee wordt voorkomen dat een kerende of bufferende tram de doorgang van het auto- of fietsverkeer
daar verhinderd.
Het keer- en wachtspoor heeft als voordeel dat er maar één wissel hoeft te worden gerealiseerd op het
Stationsplein.
Spoorweglaan (zuid)
In figuur 64 staat het dwarsprofiel van het basisontwerp weergegeven voor het zuidelijke deel van de
Spoorweglaan (zie bijlage 7 voor een groter formaat van de ontwerptekening van het dwarsprofiel). Aan
de westzijde van het keer- en wachtspoor ligt een voetpad, dat qua breedte varieert en overal ruimer is
dan de streefmaat. Hierbij is rekening gehouden met een halve meter schrikruimte tussen de trambaan en
dit voetpad. Hiernaast is infrastructuur ontworpen, geschikt voor éénrichtingsverkeer voor de auto’s en
tweerichtingsverkeer voor fietsers. Hierbij is uitgaan van minimale breedtemaat. De rijrichting van het
autoverkeer is desgewenst omkeerbaar.
Op het zuidelijke deel van de Spoorweglaan zijn aan de bebouwingszijde verder langsparkeervakken
ontworpen met een minimale breedte. Tussen de parkeervakken is er eveneens ruimte voor bomen en
struiken. Daarnaast is er een voetpad ontworpen, dat ruimer is dan in de huidige situatie en ruimschoots
voldoet aan de streefmaat.
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Figuur 64. Dwarsprofiel basisontwerp stadstracé TVM ter hoogte van zuidelijke deel Spoorweglaan (km 2.400)

Aan de oostzijde van het tramspoor ligt een voetpad dat varieert in breedte. Ter hoogte van het
dubbelsporige deel van het keer- en wachtspoor ligt de breedte tussen de minimale en streefmaat in. Ter
hoogte van het enkelsporige deel van het keer- en wachtspoor is het voetpad ruimer dan de streefmaat.
Hierbij is eveneens rekening gehouden met een halve meter schrikruimte tussen trambaan en voetpad.
Naast dit voetpad begint het stationsplein.
Tot slot blijven fietsers uit de fietstunnel een directe route houden richting de Akerstraat. Zij kunnen
vanuit de fietstunnel namelijk de Spoorweglaan opdraaien.
De fietsersoversteek is hier niet geheel haaks ontworpen, hetgeen ideaal zou zijn geweest. De
fietsersoversteek ligt echter in een hoek van minimaal 60 graden ten opzichte van het spoor, conform de
richtlijn van het kennisinstituut CROW. De fietsersoversteek is niet haaks ontworpen om te voorkomen
dat het keer- en wachtspoor voorbij het Stationsplein komt te lopen. Om de fietsers veilig de trambaan te
laten oversteken, is hier een tramwaarschuwingslicht ontworpen. Als fietsers de tunnel uitkomen, kunnen
zij namelijk lastig een tram waarnemen, die vanuit twee kanten kan komen ter hoogte van de oversteek.
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9

Opties op basisontwerp

Dit hoofdstuk beschrijft per tracédeel de opties op het basisontwerp, die in een later stadium van dit
project overwogen kunnen worden.

9.1

TRACÉDEEL 1: UITTAKKING GOEDERENSPOORLIJN – BOSSCHERWEG

Voor tracédeel 1 is naast het basisontwerp nog een optie in beeld: het zoveel mogelijk dubbelsporige
maken van dit tracédeel. Deze optie is weergegeven in figuur 65, in bijlage 7 is deze in groot formaat
opgenomen.
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Figuur 65. Schematische weergave dubbelsporige optie tracédeel 1 stadstracé TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis
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De gedachte achter deze optie is dat er een wachtspoor wordt gecreëerd ter hoogte van de bestaande
Noorderbrug. Hiermee kunnen trams staduitwaarts richting Lanaken wachten op trams richting
Maastricht. Vanaf Lanaken hebben trams richting Maastricht enkelspoor tot hun beschikking. Dit betekent
dat trams in tegengestelde richting elkaar niet kunnen passeren. In een normale uitvoering van de
dienstregeling is een dergelijke passage ook niet voorzien. Bij verstoringen, calamiteiten, evenementen of
onderhoud kan een passage hier wel gewenst zijn. Binnen deze optie kunnen trams naar Lanaken wachten
op trams richting Maastricht, zonder het verkeer op de Boschstraat (noord) te verstoren. Deze optie staat
nader beschreven in het Beslisdocument Besluit Baseline Ontwerp, inclusief bijbehorend ontwerp.
Ten opzichte van het basisontwerp:


Leidt deze optie tot een hogere betrouwbaarheid (eerdere passeermogelijkheid vanuit België gezien) en
robuustheid (meer mogelijkheid voor het bijsturen van de dienstregeling).



Is deze optie meer toekomstvast (biedt meer mogelijkheden om dienstregeling uit te breiden).



Is voor deze optie het sein nabij halte Maasboulevard niet meer nodig. Het sein nabij het kruispunt
Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel dient verder naar het noorden te worden verplaatst.



Is er voor deze optie circa 145 meter meer spoor en een 3,75 meter breder kunstwerk over de Lage
Fronten benodigd, dit betekent naast de extra investerings- en onderhoudskosten ook een 4,5 meter
meer aantasting van het cultuurhistorische attentiegebied Lage Fronten en mogelijke aantasting van de
habitat van beschermde soorten die hier leven.

Vanwege financiële redenen wordt vooralsnog de voorkeur gegeven aan een enkelsporige uitvoering van
dit tracédeel, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven.

9.2

TRACÉDEEL 2: BOSCHSTRAAT (NOORD) – MAASBOULEVARD (NOORD)

Voor tracédeel 2 is naast het basisontwerp nog een optie in beeld voor het kruispunt
Boschstraat/Maasboulevard, waarbij het voorsorteervak voor de verkeersbeweging van de Maasboulevard
(noord) naar de Boschstraat (zuid) verlengd wordt. Deze optie is weergegeven in figuur 66, in bijlage 7 is
deze in groot formaat opgenomen.

Figuur 66. Optie verlengde opstelstrook tracédeel 4 stadstracé TVM
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Deze optie is voortgekomen uit het verkeersonderzoek en leidt tot de meest gunstige verkeersafwikkeling,
zie bijlage 8. Het idee achter deze optie is dat busverkeer van de Maasboulevard (noord) richting de
Boschstraat (zuid) op de Maasboulevard (noord) uitvoegt van de OV-strook en via het verlengde
voorsorteervak zijn weg voorzet om vervolgens af te laan richting de Boschstraat (zuid). Om te voorkomen
dat het busverkeer hinder ondervindt van wachtrijen van het autoverkeer van de Maasboulevard (noord)
naar de Boschstraat (noord), is het voorsorteervak verlengd ten opzichte van het basisontwerp.
Consequentie is dat het busverkeer in tegengestelde richting, van de Boschstraat (zuid) naar de
Maasoulevard (noord) langer moet meerijden met het autoverkeer. Nadeel hiervan is dat dit busverkeer
kans heeft om op drukke winkeldagen in een autofile richting de parkeergarages Mosae Forum en Bassin
terecht te komen.
Vanwege financiële redenen wordt vooralsnog de voorkeur gegeven aan een enkelsporige uitvoering van
dit tracédeel, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven.

9.3

TRACÉDEEL 3: MAASBOULEVARD (MIDDEN) – WILHELMINASINGEL (WEST)

Voor tracédeel 3 is naast het basisontwerp nog een optie in beeld ter hoogte van de vork van de
Wilhelminabrug. Het bovenaanzicht van deze optie staat weergegeven in figuur 67, in bijlage 7 is deze
ontwerptekening in groot formaat opgenomen.

Figuur 67. Optie uitbreiden vork aan zuidzijde tracédeel 3 stadstracé TVM

Binnen deze optie wordt het noordelijke deel van de vork aan de zuidzijde voorzien van een nieuwe
ligger, waardoor de breedte van de vork met maximaal twee meter toeneemt. Hierbij komt de OV-baan
meer naar het zuiden te liggen ten opzichte van het ontwerp van de noordelijke uitbreiding.
Aan de noordzijde verandert er niets aan het dwarsprofiel ten opzichte van de bestaande situatie. Hier
liggen naast de OV-baan een fietsstrook en voetpad, die van elkaar gescheiden zijn door een betonrand.
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Aan de zuidzijde is een fietssuggestiestrook van 1,50 meter beschikbaar, dat de minimale maat is.
Hiervoor is gekozen om de uitbreiding van de noordelijke vork zo minimaal mogelijk te laten zijn.
Deze optie heeft stedenbouwkundig de voorkeur en leidt tot een minder grote uitbreiding van het
noordelijke deel van de vork. Constructief gezien is deze uitbreiding echter gecompliceerd en daardoor
kostbaar. Ook het dak van de tunnel Maasboulevard moet over een grotere lengte worden vervangen.
Daarom wordt vooralsnog de voorkeur gegeven aan de uitbreiding van de vork aan de noordzijde, zoals
in het vorige hoofdstuk beschreven.

9.4

TRACÉDEEL 4: WILHELMINASINGEL – ST. MAARTENSLAAN (MIDDEN)

Voor tracédeel 4 zijn naast het basisontwerp nog een aantal opties in beeld voor de herinrichting van het
kruispunt Wilhelminasingel/St. Maartenslaan. Deze verschillen van het basisontwerp wat betreft de
verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, stedenbouwkundige kwaliteit, kosten en duidelijkheid voor het
verkeersdeelnemers. Het betreft de volgende opties:
Optie 1: Veranderen voorrangssituatie
Binnen deze optie wijzigt de voorrangssituatie, zodat het verkeer dat de bocht Wilhelminasingel – St.
Maartenslaan en vice versa rijdt voorrang heeft (zie figuur 68 en bijlage 7 voor een groter formaat).

Figuur 68. Optie gewijzigde voorrangsituatie kruispunt Wilhelminasingel/St. Maartenslaan tracédeel 4 stadstracé TVM

Binnen deze optie zijn de Wilhelminasingel (zuid) en St. Maartenslaan (noord) uitgebogen om twee losse
aansluitingen te maken. Dit komt de overzichtelijkheid en hiermee verkeersveiligheid van dit kruispunt
ten goede. Deze uitbuiging is zodanig ontworpen, dat een trekker met opleggen qua draaicirkels elke
richting op dit kruispunt kan rijden.
Om binnen deze optie fietsers gefaseerd en hiermee veilig te kunnen laten oversteken, is er diagonaal over
dit kruispunt een tweerichtingsfietspad gecreëerd. Deze dient voor fietsers tussen de Wilhelminasingel
(zuid) en St. Maartenslaan (west) enerzijds en Wilhelminasingel (midden) anderzijds. Nadeel hiervan is
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dat de fietsbewegingen minder logisch worden. Om te voorkomen dat fietsers vanuit de Wilhelminasingel
(zuid) toch rechtdoor oversteken naar de Wilhelminasingel (midden) is een hekwerk voorzien.
Voor voetgangers is op elke kruispunttak een oversteek voorzien, waar fysiek mogelijk met een
middeneiland.
Voordeel van deze optie is dat het kruispunt compacter en hiermee overzichtelijker wordt. Verder wordt
een belangrijke fietsroute van en naar het station gefaciliteerd en krijgt voorrang heeft op het autoverkeer.
Nadeel hiervan is dat de autoroute tussen de Wilhelminasingel (midden) en (zuid) minder goed
doorstroomt. Ander nadeel hiervan is dat automobilisten komende vanuit de St. Maartenslaan (midden)
en recht over willen over naar de St. Maartenslaan (west) of richting het Wilhelminasingel (zuid) voorrang
moeten geven aan verkeer van de Wilhelminasingel (midden) richting Wilhelminasingel (zuid)/St.
Maartenslaan (midden). Dit kan tot opstoppingen leiden op dit kruispunt.
Verder betekent deze optie een duidelijke ruimtelijke knip in zowel de Wilhelminasingel en St.
Maartenslaan. De stedenbouwkundige wens is juist om het laankarakter van de St. Maartenslaan te
versterken.
De investeringskosten voor deze optie zijn iets hoger in vergelijk met de kruispunt lay-out uit het
basisontwerp.
Optie 2: Veranderen voorrangssituatie in combinatie met éénrichtingsverkeer St. Maartenslaan
Deze optie is gelijke aan optie, met als aanvulling dat de St. Maartenslaan éénrichtingsverkeer voor
automobilisten richting het station wordt. Hiermee wordt de onduidelijke voorrangssituatie bij optie 1
ondervangen. Verder voordeel is dat er meer parkeerplekken (haaks in plaats van langs) en/of
groenvoorzieningen mogelijk zijn in de St. Maartenslaan. Het stedenbouwkundige nadeel blijft bestaand.
De investeringskosten voor deze optie zijn iets hoger in vergelijk met de kruispunt lay-out zoals nu
ontworpen.
Deze optie heeft een duidelijke relatie met de uitbreiding van P+R-locatie Station Maastricht en de
verkeerscirculatie door Wyck. De vraag is of deze optie hiermee verenigbaar is.
Optie 3: verkeerslichteninstallatie aanbrengen
Volwaardige verkeerslichteninstallatie op dit kruispunt aanbrengen. Deze optie pakt gunstig uit voor de
verkeersveiligheid en overzichtelijkheid voor de verkeersdeelnemers, maar negatief voor de
verkeersdoorstroming en kosten. De investeringskosten voor deze optie zijn substantieel hoger in vergelijk
met de kruispunt lay-out uit het basisontwerp.
Vanwege financiële redenen wordt vooralsnog de voorkeur gegeven aan de kruispuntinrichting, zoals in
het vorige hoofdstuk beschreven.

9.5

TRACÉDEEL 5: ST. MAARTENSLAAN (OOST) – STATIONSPLEIN

Voor tracédeel 3 is naast het basisontwerp nog een optie in beeld voor de inpassing van het tramtracé nabij
de tramhalte en de tramhalte zelf. Gedachte achter deze optie is om de tramhalte in een rechte parallelle
lijn te leggen met de Spoorweglaan en de gevel van de bebouwing en om eveneens het voorplein van de
hoofdingang van het treinstation in stand te houden. Het bovenaanzicht van deze optie staat weergegeven
in figuur 69.
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Figuur 69. Optie tramhalte parallel aan Spoorweglaan en bebouwingsgevel tracédeel 5 stadstracé TVM

Consequentie van het in rechte parallelle lijn leggen van de tramhaltes is dat de taxistandplaats, die in het
basisontwerp ten westen van de tramhalte op het station was ontworpen, niet te handhaven is. Deze is
verplaatst naar de oostzijde van het Parallelweg. Op deze locatie is er plaats voor vier taxi’s in het zicht.
Deze taxistandplaats scoort minder goed ten opzichte van het basisontwerp. Dit omdat de taxi’s met hun
achterkant naar de belangrijkste uitgang van het treinstation komen te staan. Verder staat de eerste taxi nu
niet het dichtst bij drukste uitgang van het treinstation. Binnen deze optie dient nog ruimte gevonden te
worden voor de zes overig benodigde taxiplekken. Dit kan bijvoorbeeld in de St. Maartenslaan of in
Parallelweg.
Verdere consequentie is dat het tramspoor ter hoogte van de Stationsstraat in een S-boog in komt te lopen.
Dit is voor de reizigers in het tramvoertuig richting de tramhalte op het station minder comfortabel. De Sboog ligt vlak voor de eindhalte. Veel reizigers maken op dit punt al aanstalten om uit de trap te stappen
en gaan al staan. Tot slot wordt de fietsroute vanuit de fietstunnel ten opzichte van het basisontwerp
aangepast. Deze wordt iets minder veilig, doordat fietsers twee tramsporen dienen over te steken.
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Binnen deze optie is het niet mogelijk de tramperrons naar het noorden te verschuiven en tegelijkertijd
deze in een rechte parallelle lijn te leggen met de gevel van de stationsgebouwen. In dit geval is het
namelijk niet mogelijk om de tram ten westen van de fietstunnel te laten lopen, zonder de fietstunnel zelf
en de groenruimte met fonteinen te doorsnijden
Deze optie heeft stedenbouwkundig de voorkeur. Vanwege de minder ideale locatie van de
taxistandplaats wordt vooralsnog de voorkeur gegeven aan het basisontwerp, zoals in het vorige
hoofdstuk beschreven. De investeringskosten voor deze optie zijn nagenoeg gelijk aan het basisontwerp.

76

ARCADIS

076553443:C - Definitief

Planstudie stadstracé Tram Vlaanderen Maastricht
Verantwoording Basisontwerp

Bijlage 1

Gehanteerde handboeken
en ontwerprichtlijnen

Ten behoeve van het inpassingsontwerp van het stadstracé TVM is uitgegaan van de volgende
ontwerphandboeken en richtlijnen, zie figuur 70. In het ontwerp is geprobeerd zoveel mogelijk rekening te
houden met de streefwaarden genoemd in deze ontwerprichtlijnen.
documentnaam

Organisatie

Versie

Datum

Toepassing

Ontwerphandboek

De Lijn

8.0

02-07-2012

Spooralignement +

Infrastructuur spoor

ruimtebeslag tram

(STL1_BSTK_C5_03)
Ontwerphandboek

De Lijn

7.0

05-11-2010

Tractie/Bovenleidingen
(STL1_BSTK_C5_04)
Ontwerphandboek

Tractie- en
energievoorziening

De Lijn

8.0

05-11-2010

Beveiliging

De Lijn

6.0

05-11-2010

Kunstwerken

CROW

N.v.t.

2004

Maatvoering t.b.v.

Signalisatie/Veiligheid
(STL1_BSTK_C5_05)
Ontwerphandboek
Kunstwerken
(STL1_BSTK_C5_06)
ASVV 2004

autoverkeer + fietsers
+ voetgangers +
parkeren + kruispunten
Maten voor de bus

VSN groep

N.v.t.

1996

Maatvoering busbaan
+ bushavens

Eenheid in rotondes

CROW

N.v.t.

1998

Maatvoering rotondes

Leidraad inpassing

CROW

N.v.t.

2007

Principes van

tram in stedelijk

inpassing

gebied
Ontwerpwijzer

CROW

N.v.t.

2006

Handboek Openbare

Gemeente

1.5

Mei 2009

Ruimte

Maastricht

fietsverkeer

Hoek kruising fiets- en
traminfrastructuur
Principes van
inpassing en beheer
en onderhoud

Handboek Verkeer

Gemeente

2.0

Januari 2012

Inrichtingsvoorwaarden

Concept, versie 6

Mei 2010

Materialisatie

Maastricht
Productrichtlijn

Gemeente

Openbare Ruimte

Maastricht

openbare ruimte

Figuur 70. Gehanteerde normen voor ruimtelijke inpassing

Aanvullingen
In het ontwerphandboek Infrastructuur Spoor van De Lijn zijn geen eisen gesteld aan:


de combinatie van horizontale en verticale bogen.



de minimale straal van wissels en hieraan gekoppeld:
− de afstand van de voorkant van een wissel (tongbeweging) tot (overgangs)bogen.
− een tegengestelde boog aan de achterkant van de tongbeweging van een wissel.
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Binnen soortgelijke projecten in Nederland zijn hier normaliter wel eisen gesteld. Dit om een drietal
redenen:
1. Torsie in het voertuig1
2. Scheluwte (veiligheid)2
3. Comfort voor de tramreizigers en -bestuurder
Op deze punten zijn de ontwerprichtlijnen voor de Rijngouwelijn Oost (HTM Infra - Voorschrift –
Ontwerp Spoor Stadsenet, versie 1.1) toegepast. Dit is afgestemd met De Lijn.

78

1

Torsie is het verschijnsel dat één deel van het tramvoertuig meer gedraaid wordt dan een ander deel.

2

Een te snelle overgangsboog (scheluwte) kan ontsporingen veroorzaken.
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Bijlage 7

Ontwerptekeningen

In deze bijlage zijn de ontwerptekeningen op groot formaat opgenomen. In de tabel hierna staat een
overzicht van de bijgevoegde tekeningen.
Tekening
Nummer
Basisontwerp

Versie

Kilometrering

Tekeningsoort

Schaal

TVM-1-SP-21101

F

12-10-2012

Ontwerp tracédeel 1
Basisontwerp

km 0.000 t/m km 0.250

1:500

28-9-2012

Ontwerp tracédeel 1
Basisontwerp

km 0.250 t/m km 0.470

E

28-9-2012

km 0.000 t/m km 0.250

TVM-1-SP-21202

E

28-9-2012

TVM-2-SP-21103

E

28-9-2012

Ontwerp tracédeel 1
Basisontwerp incl.
Noorderbrug
Ontwerp tracédeel 1
Basisontwerp
incl. Noorderbrug
Ontwerp tracédeel 2
Basisontwerp

TVM-3-SP-21104

F

19-10-2012

Ontwerp tracédeel 3
Basisontwerp

km 0.770 t/m km 1.050

TVM-3-SP-21105

E

28-9-2012

Ontwerp tracédeel 3
Basisontwerp

km 1.050 t/m km 1.350

TVM-3-SP-21106

E

28-9-2012

Ontwerp tracédeel 3
Basisontwerp

km 1.350 t/m km 1.600

TVM-4-SP-21107

E

28-9-2012

Ontwerp tracédeel 4
Basisontwerp

km 1.600 t/m km 1.950

TVM-5-SP-21108

E

28-9-2012

Ontwerp tracédeel 5
Basisontwerp

km 1.950 t/m km 2.175

TVM-5-SP-21109

E

28-9-2012

Ontwerp tracédeel 5
Basisontwerp

km 2.175 t/m km 2.500

TVM-1-SP-22101

E

28-9-2012

km 0.300

TVM-2-SP-22101

E

28-9-2012

km 0.500 + km 0.700

Dwarsprofiel(en)

1:100

TVM-3-SP-22101

F

19-10-2012

km 0.900 + km 1.125

Dwarsprofiel(en)

1:100

TVM-3-SP-22102

E

28-9-2012

km 1.225 + km 1.450

Dwarsprofiel(en)

1:100

TVM-4-SP-22101

E

28-9-2012

km 1.700

Dwarsprofiel(en)

1:100

TVM-4-SP-22102

E

28-9-2012

km 1.850 + km 1.925

Dwarsprofiel(en)

1:100

TVM-5-SP-22101

E

28-9-2012

km 2.100 + km 2.350

Dwarsprofiel(en)

1:100

TVM-5-SP-22102

E

28-9-2012

Dwarsprofielen TD1
Basisontwerp
Dwarsprofielen TD2
Basisontwerp
Dwarsprofielen TD3
Basisontwerp
Dwarsprofielen TD3
Basisontwerp
Dwarsprofielen TD4
Basisontwerp
Dwarsprofielen TD4
Basisontwerp
Dwarsprofielen TD5
Basisontwerp
Dwarsprofielen TD5
Basisontwerp

Bovenaanzicht
+
lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel
Dwarsprofiel(en)

TVM-1-SP-21102

E

TVM-1-SP-21201

km 2.400

Dwarsprofiel(en)

1:100
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datum

Titel

km 0.250 t/m km 0.470

km 0.470 t/m km 0.770

1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
1:100
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Tekening
Nummer
Opties

Versie

datum

TVM-1-SP-21301

D

28-9-2012

TVM-1-SP-21302

D

28-9-2012

TVM-1-SP-22301

D

28-9-2012

TVM-3-SP-21205

D

28-9-2012

TVM-4-SP-21207

A

28-9-2012

TVM-5-SP-21408

A

28-9-2012

TVM-5-SP-21409

A

28-9-2012
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Titel

Spoorontwerp
tracédeel 1
Optie Dubbelsporige
wachtspoor
Spoorontwerp
tracédeel 1
Optie Dubbelsporige
wachtspoor
Dwarsprofiel TD1
Optie Dubbelsporige
wachtspoor
Spoorontwerp
tracédeel 3
Optie 1: optimalisatie
noordelijke vork
Ontwerp tracédeel 4
Optie gewijzigde
voorrangssituatie
Ontwerp tracédeel 5
Optie tramhalte
parallel aan weg
Ontwerp tracédeel 4
Optie tramhalte
parallel aan weg

Kilometrering

Tekeningsoort

Schaal

km 0.000 t/m km 0.250

Bovenaanzicht
+
lengteprofiel

1:500

Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel

1:500

km 0.300

Dwarsprofiel(en)

1:100

km 1.050 t/m km 1.350

Bovenaanzicht

1:500

km 1.600 t/m km 1.950

Bovenaanzicht

1:500

km 1.950 t/m km 2.175

Bovenaanzicht
+
lengteprofiel
Bovenaanzicht
+
Lengteprofiel

1:500

km 0.250 t/m km 0.470

km 2.175 t/m km 2.500

1:500 (h) / 1:100 (v)

1:500 (h) / 1:100 (v)

1:500 (h) / 1:100 (v)
1:500
1:500 (h) / 1:100 (v)
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