Algemene informatie
Geluid

• Geluid van 1 moderne tram vergelijkbaar met 1 bus
• 1 tram vervangt meer bussen

Trillingen

• Bij afstand groter dan 20 m niet
merkbaar
• Bij lage snelheid tram niet merkbaar
Belangrijkste geluidbronnen van de
• Bij kleinere afstand mogelijk merkbaar,
binnenstedelijke tram:
daarom:
• Rolgeluid: kan worden geminimaliseerd                       
- 0-meting uitvoeren bij Bassinkade en
door modern materieel en goed onderhoud
St Maartenslaan
• Booggeluid (‘piepen in de bochten’):           
- voorspelling te nemen maatregelen
kan worden geminimaliseerd door goed  
- trambaan aanleggen (incl. te nemen
onderhoud, smering en lage rijsnelheden
trillingsmaatregelen) en controlemeting
• Stalen bruggen: kan worden geminimaliseerd
tijdens proefbedrijf
door geluidgedempte spoorstaven
- eventueel aanvullende maatregelen
• Waarschuwingssignaal bij haltes en kruisingen:
treffen (bv. extra trillingsdempers op de
essentieel voor de verkeersveiligheid
rail bevestigen)
Geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk beperkt:
• Keuze stil materieel
• Dienstregeling
- Vaste dienstregeling overdag
- Beperkte dienstregeling ‘s avonds
- Geen trams in de nacht
• Maatregelen in ontwerp:
- Geen railonderbrekingen
- Nauwelijks wissels
- Flexibele railbevestiging daar waar nodig
• Regelmatig onderhoud van rails en materieel

tracéverloop

Opmerkingen over geluid zijn gebaseerd op eerder onderzoek en op ervaringen elders.
Opmerkingen over trillingen zijn gebaseerd op ervaringen elders.

Algemene informatie
Luchtkwaliteit

Verkeersveiligheid

• Tram is nieuw voor Maastricht, mensen
zullen er aan moeten wennen in het
verkeer: er komt een veiligheidscampagne
• Waar mogelijk vrijliggende fietspaden,
zodat fietsers niet met hun wiel in de rails
terecht kunnen komen
• Snelheid: Tram rijdt mee met stedelijk
verkeer (dus rustig aan). Maximumsnelheid
is 50 km/uur.
• Tram heeft in principe altijd voorrang
• Remweg is kort, zeker omdat hij geen
hoge
snelheid
heeft
in
de
stad.
Bovenleidingmasten in combinatie met spankabels
• Er komt een veiligheidstoets: veiligheid
magbovenleidingmasten
perbovenleidingmasten
saldo inniet
afnemen.
combinatie
met spankabels
in combinatie
met spankabels
110

9300+

• Tram elektrisch aangedreven
• Bussen met verbrandingsmotor vervallen
• Minder uitstoot van uitlaatgassen
• Luchtkwaliteit in de straat wordt per
saldo (iets) beter

Bovenleiding

• Wordt niet aan de gevels bevestigd
•
Vrijstaande
conische
palen,
waar
mogelijk
bovenleidingmasten
in combinatie
met spankabels
bovenleidingmasten
in combinatie
met spankabels
gecombineerd met straatverlichting
110
110
Afbeeldingen
bovenleidingsmasten
en haltemeubilair zijn gemaakt door atelier Quadrat
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9300+

9300+
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Impressie ontwerp bovenleidingsmasten en haltemeubilair
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5500+ min.
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5500+ min.
naadloze conische
mast,
lengte 9,30
m.
naadloze
conische
mast,
lengte
9,30 m. aan palen.
1 Bovenleiding
wordt
afgehangen

mogelijke wanddikte
min.wanddikte
5,4; 5,6; max
mm
. max 6,3 mm .
mogelijke
min.6,3
5,4;
5,6;

4800

4800

300

basisdiameter 273
mm, top 110
basisdiameter
273mm.
mm, top 110 mm.
2 Verlichting en bovenleiding worden gecombineerd in 1 paal.
de basisdiameter
een maximum,
deisbasisdiameter
is een maximum,
de topdiameterde
een
minimum. een minimum.
topdiameter
3 Vormgeving van bovenleiding volgens ontwerp Quadrat.

De mast is onderverdeeld
drie segmenten:
De mast is in
onderverdeeld
in drie segmenten:
1. mastdeel (mogelijk
voet) (mogelijk voet)
1. mastdeel
2. bevestigingsdeel
(met ribben of cannelures
2. bevestigingsdeel
(met ribben of cannelures
mogelijk klembevestigingen)
mogelijk klembevestigingen)
3. topdeel
3. topdeel
optioneel:
optioneel:
1. uithouder 1. uithouder
2. kabel
2. kabel
3. verlichting, combinaties
mogelijk
3. verlichting,
combinaties mogelijk
1 x hoog, 2 x hoog,
hoog2/ xlaag.
1 x hoog,
hoog, hoog / laag.

ten:

ures

273

2700

2700

300

3 afbakening van verkeersfuncties vind zo veel mogelijk plaats
door middel van contrasterende materialisering (kleur en textuur).
Hoogteverschillen en fysieke afscheidingen zullen worden toegepast als dit nodig is voor (verkeers) veiligheid.

digitale reisinformatie
vertrektijden, route

5 Inrichting maaiveld volgens Raamplan Openbare Ruimte gemeenteMaastricht
1

A

3 De inrichting van een halte helpt de reizigers bij het gebruik van
de halte en het overstappen.
Materialisering

4 Op een halte bevinden zich twee abri’s aan de uiteinden van het
perron voor een evenwichtige reizigersverdeling.
5 Elementen voor constructie en wayfinding/bebording hebben
elk een eigen
ruimte op
de halte. Hierdoor ontstaat rust en overdak: sandwichpanelen,
rvs afwerking
haltenaam
geïntegreerde ledverlichting
zicht.
leunsteunen r.v.s
6 Aanwezige reisinformatie
op de halte is statisch (in de vorm van
glazen panelen zonder lijsten
r.v .s. plint
dienstregelingtabel
en lijnennetkaart) en dynamisch (eenvoudige
informatie met vermelding van tijd tot volgende voertuig).

Materialise

273
mast (9,3 m) met spankabel

A

verlichting uithouder 600/900/1200 mm

273
digitale reisinformatie

leunsteunen glas r.v.s.

A

digitale reisinformatie

mast 9.30 m. met
spankabel
mast
9.30 m. met spankabel
vertrektijden, route
verlichting uithouder
600 /uithouder
900 / 1200
mm
verlichting
600
/ 900 / 1200 mm
perronbestrating, platines in ruitverband

273

2 identiteit van de vervoerder is geen onderdeel van de architectuur van de halte.

Materialisering

mast 9.30 m. met
spankabel
mast
9.30 m. met spankabel

142

1 Inrichting haltes volgens de visie van Quadrat., maar met locatiespecifieke uitwerking. In de vormgeving is er is dus sprake van
een lijnidentiteit en een locatie specifieke inpassing. Een modulair
systeem maakt onderscheidend ontwerp mogelijk.

7 check in check out apparatuur in voertuigen en niet op de halte.

273

A

glazen panelen
zonder lijsten

4 De tram ligt op hetzelfde niveau als het overige wegverkeer.
Bruggen zijn hierop een uitzondering, hier ligt het spoor in een
klein plateau i.v.m. inbedding van de spoorstaaf.

ingebouwde LED-verlichting

mast (9,3 m) met spankabel

INRICHTING HALTES

Materialisering

GEBRUIK EN VORMGEVING MASTEN

6,3 mm .

600 / 900 / 1200
600 / 900 / 1200

1 De voorkeursligging voor de tram in het wegprofiel is de middenligging in verband met het verwachtingspatroon van de anHet document van Quadrat uit 2009 hangt nauw samen met deze
dere weggebruikers. In andere tramsteden is dit de meest voorkovisie. Voor de ontwerpen van masten en haltemeubilair wordt
mende ligging. Een uitzondering in het trace is de bassinbrug/
max.
max. maasboulevard. Hier is in verband met de afwikkeling van het
verwezen naar de rapportage van Quadrat.5750+
Op deze
twee5750+
pagina’s
zijn enkele afbeeldingen uit de rapportage van
Quadrat
5500+
min. weergege5500+ min. overige verkeer gekozen voor een zijligging.
ven.
2 Bestaande wegprofielen worden zo veel mogelijk gehandhaafd.
optioneel lichtpunthoogte
optioneel lichtpunthoogte
4800/5100
4800/5100 In materialisatie wordt aangesloten op de bestaande verharding.
300

5750+ max.

optioneel lichtpunthoogte
optioneel lichtpunthoogte
4800/5100
4800/5100

300

300

In dit algemene deel wordt de overkoepelende visie op inpassing
van de tram in Maastricht uiteengezet in woord en beeld. Op deze
pagina worden de overkoepelende uitgangspunten benoemd.
gemiddelde hoogte
bovenleiding

2700

2700

manchet

300

5750+ max.

manchet

300

5500+ min.

2700

5500+ min.

600 / 900 / 1200
600 / 900 / 1200

Overkoepelende visie

gemiddelde hoogte
bovenleiding
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2700

gemiddelde hoogte
bovenleiding

5750+ max.

gemiddelde hoogte
bovenleiding

gemiddelde hoogte
bovenleiding

gemiddelde hoogte
bovenleiding

300

lichtpunthoogte
cannellures t.b.vlichtpunthoogte
. bevestiging
cannellures
t.b.v . bevestiging
7800 / 8100kabel
7800
/
8100
of uithouder
kabel of uithouder

5750+ max.

lichtpunthoogtelichtpunthoogte
7800 / 8100 7800 / 8100

300

manchet

300
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manchet

300

9300+
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wand + plint, optie 1: gegroefd hardsteen

wand + plint, optie 2: geprofileerd staal

glazen panelen zonder lijsten

glazen panelen
zonder lijsten

dak r.v.s.

haltenaam

wand + plint, optie 3: geëmailleerd glas (donkere tint)

A

verlichting uithouder 600/900/1200 mm

banken r.v.s.

273
130

mast (9,3 m) met spankabel

dak: sandwichpanelen, rvs afwerking
geïntegreerde ledverlichting

leunsteunen r.v.s
glazen panelen zonder lijsten
r.v .s. plint

A

mast 9.30 m. met
spankabel
mast
9.30 m. met spankabel
verlichting uithouder
600 /uithouder
900 / 1200
mm
verlichting
600
/ 900 / 1200 mm

1

ingebouwde LED-verlichting

digitale reisinformatie

leunsteunen glas r.v.s.

glazen panelen zonder lijsten

perronbestrating, platines in ruitverband

wand + plint, optie 1: gegroefd hardsteen

wand + plint, optie 2: geprofileerd staal

wand + plint, optie 3: geëmailleerd glas
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referentiebeelden

Boschstraat - Bassinbrug

TRACEDEEL 1&2
Maasboulevard
(brug over het ‘bassin’)

rijbaan
asfalt zwart

dwarsprofiel
schaal 1:100
t.h.v km 700
kleur en materiaalstrip
schaal 1:100

trottoir
betontegel
30x30cm

fietspad
asfalt rood

rijbaan
asfalt zwart

lengte markeringen
15cm wit thermoplast

spoorstaaf
in asfalt

rijbaanplankaart
fietspad symbool
asfalt zwart
1,10m breed
schaalwit
1:500
thermoplast

t.h.v km 7

profiel Boschstraat
KM 0.500

referentiebeelden

00

trottoir
betontegel
30x30cm

fietspad asfalt rood beton
fietspad symbool brug
1,10m breed
wit thermoplast

rijbaan asfalt zwart
spoorstaaf in asfalt

rijbaan
asfalt zwart

profiel Bassinbrug
KM 0.700

lengte markeringen
15cm wit thermoplast

rijbaan
asfalt zwart

rijbaan asfalt zwart
spoorstaaf in asfalt

beton
brug

fietspad asfalt rood
fietspad symbool
1,10m breed
wit thermoplast

Boschstraat - Bassinbrug

voor

na
Geluid

Conclusies uit berekeningen:
• Op de meeste plaatsen neemt het
geluid af ten gevolge van de tram. Alleen
in de Boschstraat (noord en midden) is er
sprake van een lichte toename. Deze is
echter minder dan 1 dB hetgeen als
verwaarloosbaar te beoordelen is.
• Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen
• Geen extra maatregelen nodig

Bouwtijd

Totale bouwtijd: Circa 3 jaar
Start:
2014
Inschatting bouwtijd
Bosscherweg:
Circa 1,5
Boschstraat:
Circa 1,5
Bassinbrug:
Circa 1,5
Bouwfasering wordt nader
de aannemer

jaar
jaar
jaar
uitgewerkt door

Uitgangspunt:
• Zo min mogelijk hinder
• Zo min mogelijk afsluitingen
• Bereikbaarheid zo veel mogelijk handhaven

voor

na

Boschstraat
Maasboulevard
- Bassinbrug
- Wilhelminabrug

bestaande trottoir
kade
kasseien

fietspad
asfalt rood

rijbaan
asfalt zwart

trambaan op plateau
spoorstafven in kasseien

perronbestrating
kasseien
blokmarkering
betontegel z/w

rijbaan
asfalt zwart

rijbaan
asfalt zwart

lengte markering
15cm wit thermoplast

profiel Maasboulevard - ter hoogte van tramhalte
KM 1.125

rijbaan
asfalt zwart

perronbestrating
kasseien

trambaan op
plateau kasseien

rijbaan
asfalt zwart

fietspad symbool
1,10m breed
wit thermoplast

parkeervak
asfalt zwart

trottoir bestaand
betontegel 20x20

Maasboulevard - Wilhelminabrug

voor

na

voor

na

Geluid

Bouwtijd

Conclusies uit berekeningen:
• Op de Maasboulevard - Wilhelminabrug
neemt het geluid per saldo af als gevolg
van de tram
• Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen
• Geen extra maatregelen nodig

Totale bouwtijd:
Start:

Circa 3 jaar
2014

Inschatting bouwtijd
Maasboulevard:
Circa 2,5 jaar
Wilhelminabrug:
Circa 1,5 jaar
Bouwfasering wordt nader uitgewerkt door
de aannemer
Uitgangspunt:
• Zo min mogelijk hinder
• Zo min mogelijk afsluitingen
• Bereikbaarheid zo veel mogelijk handhaven

voor

na

Boschstraat - Bassinbrug
Wilhelminasingel
- Sint Maartenslaan

blokmarkering
trottoir
betontegel 30x30cm betontegel z/w

bushalte
asfalt zwart

fietspad
asfalt rood

rijbaan
asfalt zwart

lengte markering
15cm wit thermoplast

spoorstaaf fietspad symbool
in asfalt
1,10m breed
wit thermoplast

trottoir
bushalte
asfalt zwart betontegel 30x30cm

profiel Sint Maartenslaan - ter hoogte van bushalte
KM 1.850

‘groene’
parkeer
plaatsen

ruimtereservering
voor verlenging
bushalte

handhaven
bestaande
busabri’s
herplant bomen in
St Maartenslaan

referentiebeelden

Wilhelminasingel - Sint Maartenslaan

voor

na

voor

na

Geluid

Bouwtijd

Conclusies uit berekeningen:
• In de Sint Maartenslaan neemt het geluid
per saldo af.
• Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen
• Geen extra maatregelen nodig

Totale bouwtijd:
Start:

Circa 3 jaar
2014

Inschatting bouwtijd
Sint Maartenslaan:
Circa 1,5 jaar
Bouwfasering wordt nader uitgewerkt door
de aannemer
Uitgangspunt:
• Zo min mogelijk hinder
• Zo min mogelijk afsluitingen
• Bereikbaarheid zo veel mogelijk handhaven

Boschstraat - Bassinbrug
Stationsomgeving

TRACEDEEL 5
Parallelweg
(busstation op stationsplein)

trottoir
betontegel 30x30cm

parkeervak
natuursteen
groot formaat

rijbaan (fietsweg)
natuursteen
groot formaat

fietspad symbool
1,10m breed
wit thermoplast

bushalte met markeringen
kasseien en betontegel

bushaven zaagtand
asfalt zwart

rijbaan
asfalt zwart

spoorstaaf
in asfalt

lengte markering
15cm wit thermoplast

bushaven zaagtand
asfalt zwart

bushalte met markeringen
kasseien en betontegel

groen
(bomen)

profiel Parallelweg - ter hoogte van busstation
dwarsprofiel
schaal 1:100
t.h.v km 2,100

KM 2.100

kleur en materiaalstrip
schaal 1:100

plankaart
schaal 1:500
t.h.v km 2,100

strip

trottoir
betontegel 30x30cm

parkeervak
natuursteen
groot formaat

rijbaan (fietsweg)
natuursteen
groot formaat

fietspad symbool pleinbestrating
spoorstaaf in pleinoppervlak
kasseien in segmentverband betonplaat met relief kasseien in waaierverband
1,10m breed
wit thermoplast

verhoogde perrons
betonplaat met relief kasseien en markeringen

profiel Spoorweglaan - ter hoogte van tramhalte
KM 2.350

bestaande plantsoenbak
diverse beplanting

pleinbestrating
kasseien in segmentverband

Boschstraat - Bassinbrug
Stationsomgeving

voor

na

voor

na

Geluid

Bouwtijd

Conclusies uit berekeningen:
• Rond de stationsomgeving neemt het
geluid per saldo af.
• Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen
• Geen extra maatregelen nodig

Totale bouwtijd: Circa 3 jaar
Start:
2014
Inschatting bouwtijd
Stationsplein:
Circa 2,5 jaar
Bouwfasering wordt nader uitgewerkt door
de aannemer
Uitgangspunt:
• Zo min mogelijk hinder
• Zo min mogelijk afsluitingen
• Bereikbaarheid zo veel mogelijk handhaven

