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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 Limburg en 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 om een volwaardig alternatief te zijn 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 binnenstedelijk en buitenstedelijk tracédeel. Op 31 mei 2011 heeft de Gemeente
Maastricht een definitieve keuze gemaakt voor het binnenstedelijke tracédeel (zie figuur 1) en inmiddels
wordt hiernaar een planstudie uitgevoerd. Parallel hieraan wordt een variantenonderzoek voor het
buitenstedelijke tracédeel uitgevoerd.

Figuur 1. Definitief stadstracé TVM (in rood aangegeven)
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Binnen de planstudie naar het binnenstedelijk tracé wordt 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).
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Figuur 2. Processchema planstudie binnenstedelijke tracédeel TVM
Value
Check IPvE De
eerste IPvE
fase binnen
met PBS Engineering aanvullen

IPvE
IPvE valideren en
Value
de planstudie
is afgerond
aanvullen en bestond uit het inleven
vaststellen en houden van een eerste
Engineering

consultatieronde.

Afstemmen comakers (De Lijn, Prorail, Afstemmen comakers (De Lijn, Prorail,
safetymanager, beheerders) DOEL safetymanager, beheerders)

1.2

Afstemmen comakers (De Lijn, Prorail,
safetymanager, beheerders)

Afstemmen raakvlakprojecten:
Afstemmen raakvlakprojecten:
Afstemmen raakvlakprojecten:
Dit en
document
is de Nota
van Uitgangspunten
en sluit de
fase van de planstudie naar het
dwangpunten
aandachtspunten
dwangpunten
en aandachtspunten
dwangpunten
en eerste
aandachtspunten
Stakeholder
binnenstedelijke tramtracé af. Bespreken
Het heeft
als
doel
om
gezamenlijk
de uitgangspunten voor de verdere
analyse
tussenresultaten met
Wensen/ zorgen omgeving/
Toelichten besluit aan
omgeving/
belangenverenigingen
belangenverenigingen
omgeving/
planstudie vast te stellen op basis van de eerste inzichten en verkennende ontwerpwerkzaamheden
die belangenverenigingen

hebben geleid tot een eerste mogelijke
oplossingsrichting.
Evt informeren raadsen provinciale statencommissie

1.3

Evt tpelichting aan raadsen provinciale statencommissie

LEESWIJZER

Procesvan
samenwerking ARCADIS en PBS
Hoofdstuk 2 gaat in op de randvoorwaarden van de planstudie; de scope en de van toepassing zijnde
Afstemming met PBS
Afstemming met PBS
Afstemming met PBS
wetten, normen
en voorschriften.
Oplevering
Risicoen
VersnellingsConsolidatie Hoofdstuk 3 beschrijft het werkproces tot nu, waarbij zowel wordt stilgestaan bij hoe de omgeving
Planstudie
contractsessies
dagen
dagen
betrokken wordt als de inhoudelijke ontwerpwerkzaamheden.

Afstemming

PSU



Hoofdstuk 4 gaat in op de eerste mogelijke oplossingsrichting voor het binnenstedelijke tracédeel van
TVM.



Hoofdstuk 5 geeft de uitgangspunten voor de tweede fase van de planstudie: de variantenstudie.
Dit hoofdstuk staat stil bij de varianten die in ieder geval nader uitgewerkt worden, het
beoordelingskader om deze varianten tegen elkaar af te zetten en de ontwerpkwaliteit.
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2
2.1

Randvoorwaarden
SCOPE

Binnenstedelijk tracé Maastricht
De geografische scope van het binnenstedelijke tracé 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.
Binnenstedelijk tracé opgeknipt in tracédelen
Het binnenstedelijke tracédeel is 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 .
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Figuur 3. Overzicht tracédelen TVM (lichtgroen is tracé en blauw zijn tracédeel scheidingen). Bron: Google Earth Pro en
bewerking Arcadis.

Dwarsprofiel
Het wegprofiel wordt aangepast indien dat nodig is om de tram te kunnen laten rijden. Een straat wordt
van gevel tot gevel gereconstrueerd, indien dit nodig is om alle noodzakelijke en/of wenselijke
verkeersfuncties, naast de tram, in te kunnen passen.

2.2

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 binnenstedelijke tracédeel 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 4). Dit geldt vooral voor die locaties waar interactie
plaatsvindt, zoals bij oversteken, kruispunten en haltes. Het streven is hierbij een zo groot mogelijke
duidelijkheid voor alle gebruikers van de openbare ruimte te realiseren, waarbinnen de trambaan
gerealiseerd wordt. Uitgangspunt hierbij is een zo groot mogelijke zelfregulerende werking.
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Infrastructuur
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Figuur 4. De gouden driehoek bij een duurzaam veilig tramontwerp

In subparagraaf 3.3.2 wordt ingegaan op de specifieke normen en richtlijnen, die zijn gehanteerd bij TVM
om te komen tot een duurzaam veilig tramontwerp.
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3

Werkproces tot nu

Dit hoofdstuk gaat in op het werkproces van de planstudie, dat tot op heden doorlopen is. Hierbij wordt
eerst het proces op hoofdlijnen beschreven, waarna dieper wordt ingegaan op hoe de omgeving is
betrokken en op het inhoudelijke ontwerpproces.

3.1

ALGEMEEN

Het risico in planstudietrajecten onder grote tijdsdruk is dat projectfasen te sterk door elkaar lopen.
Afstemming met raakvlakprojecten en de omgeving zorgt dan voor constant veranderende wensen en
tussentijdse besluiten worden door de werkelijkheid achterhaald tegen de tijd dat ze genomen zijn.
Bestuurders, omgeving en ontwerpers hebben allemaal het gevoel dat ze achter de feiten aanlopen.
Niemand heeft overzicht. Om dit te voorkomen worden de onderdelen consultatie en inhoudelijke
verdieping in korte opeenvolgende fasen doorlopen en afgesloten met een tussentijds besluit. Zo ligt er te
allen tijde een gezamenlijke bodem onder het proces. Eén van deze tussentijdse besluiten is de afronding
van de eerste fase van de planstudie. Er is veel energie geïnvesteerd in de eerste fase. De opgave en de
eisen en wensen die er zijn, zijn grondig onderzocht. Daarnaast is direct de inhoud ingedoken middels een
mini-projectdoorloop: op basis van een globaal ontwerp en een globale kostenraming is in beeld gebracht
waar de belangrijkste opgaven en risico’s zitten.

3.2

OMGEVING

De omgevingsgerichte afstemming wordt beheerst door alle inbreng te laten samenkomen in het traject
van Systems Engineering (SE) (zie hiervoor paragraaf 3.3.1). SE gaat uit van een iteratie tussen functies,
eisen, wensen en oplossingen (ontwerpen).
Het overall proces, zoals geschetst in hoofdstuk 1, biedt een logische kapstok voor de
afstemmingsmomenten met de omgeving. De meer inhoudelijk gedreven omgevingspartijen zoals ProRail,
beleidsmedewerkers van de gemeente en provincie en de raakvlakprojecten worden betrokken bij de start
en tijdens de ontwerpfasen. Belanggerichte partijen zoals omwonenden worden juist niet tijdens de
ontwerpfasen geconsulteerd, maar op momenten vóór tussentijdse besluiten en verdere
ontwerpverdieping. Hierna is voor de verschillende stakeholdersgroepen aangegeven hoe zij zijn of
worden betrokken en wat met hun resultaten is gebeurd.
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3.2.1

VAKDISCIPLINES

Beleidsmedewerkers van de gemeente Maastricht zijn betrokken door middel van ontwerpateliers en
sectorale afstemmingsoverleggen. In februari stonden de gesprekken met gemeentelijke medewerkers in
het teken van het inventariseren van randvoorwaarden en wensen ten aanzien van stedenbouwkundige
inpassing, verkeer, cultuurhistorie en natuur, milieu, veiligheid en beheer en onderhoud. De resultaten
zijn vastgelegd in verslagen. De eisen en wensen die hieruit naar voren zijn gekomen, landen in het
Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor het binnenstedelijke tracédeel voor TVM.

3.2.2

BELANGHEBBENDEN

Op 1 maart 2012 is de eerste consultatieavond georganiseerd voor bewoners en ondernemers langs het
binnenstedelijke tramtracé en voor belangengroeperingen zoals Rover, de taxibranche en de Fietsersbond.
De opkomst bedroeg 70-80 mensen. Na een korte inleiding konden aanwezigen op een toegankelijke wijze
in gesprek met medewerkers van de gemeente, provincie en ARCADIS, over hun vragen, zorgen en
opmerkingen per tracédeel. De formule werkte goed, en de oogst aan opmerkingen en adviezen was groot.
Na afloop zijn de opmerkingen vastgelegd en in samengevatte vorm op de projectwebsite TVM geplaatst,
inclusief foto’s en kaartmateriaal. Eisen en wensen zijn doorgenomen met de Projectorganisatie TVM. Zij
heeft vervolgens aangegeven welke opmerkingen in het IPvE opgenomen worden.
Met een aantal partijen is afstemmingsoverleg ingepland om over en weer afspraken te maken over
dwangpunten en (on)mogelijkheden bij de ontwerpwerkzaamheden. Het gaat hierbij om:


Veolia Transport (bijvoorbeeld ten aanzien van de bushaltes en het busstation).



Q-park (ten aanzien van de parkeergarages onder haar beheer).



Rijkswaterstaat (deel Wilhelminabrug onder haar beheer).



Diverse partijen met belangen op het stationsplein.

De eisen en wensen die hieruit naar voren zijn gekomen, landen in het IPvE voor het binnenstedelijke
tracédeel voor TVM.

3.2.3

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 vindt regelmatig afstemming plaats met zowel ProRail en De Lijn, waar onder meer de scope van iedere
partij wordt 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 wordt 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, landen in het IPvE voor het binnenstedelijke
tracédeel voor TVM.
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3.2.4

RAAKVLAKKEN

Er is tijdens de eerste fase stilgestaan bij een aantal belangrijke raakvlakprojecten voor het binnenstedelijke
tracédeel van TVM, te noemen:


RMP Noorderbrug.



Omgelegde OV-as in het centrum van Maastricht.

Ten aanzien van deze raakvlakken 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, landen in het IPvE voor het binnenstedelijke tracédeel voor TVM.

3.2.5

BESTUURDERS

Het informeren van de bestuurders is de verantwoordelijkheid van de Projectorganisatie TVM.
Bestuurders en raadsleden zijn geïnformeerd over de eerste consultatieavond en een aantal raadsleden
was aanwezig. De portefeuillehouders zijn periodiek geïnformeerd over de voortgang door de
projectmanager voor TVM. De bestuurlijke werkgroep TVM stelt dit document tot slot vast.

3.3

INHOUD

Deze paragraaf beschrijft per ontwerpdiscipline een aantal essentiële uitgangspunten voor de uitwerking
van het binnenstedelijke tracédeel TVM. Eerst wordt ingegaan op het IPvE van het binnenstedelijke
tracédeel van TVM. Het IPvE vormt de koppeling van de eisen en wensen uit de omgeving en
Projectorganisatie TVM voor het ontwerp. Daarna beschrijft deze paragraaf de basisinformatie, waarna
voor de disciplines tramtracéontwerp, kunstwerkontwerp (bruggen, tunnels, viaducten en kademuren) en
tractie- en energievoorzieningontwerp een nadere toelichting op het ontwerpproces gegeven wordt.

3.3.1

INTEGRAAL PROGRAMMA VAN EISEN

Belangrijk onderdeel van de planstudie voor het binnenstedelijke tracédeel is het maken van ontwerpen.
Om keuzes binnen dit ontwerpproces herleidbaar te kunnen traceren, wordt gebruik gemaakt van Systems
Engineering (SE). Door het vastleggen van eisen en wensen wordt bepaald binnen welke oplossingsruimte
TVM moet functioneren. Ontwerpkeuzes bepalen hoe TVM die functies vervult en welke
oplossingsruimte benut wordt. Dit leidt weer tot afgeleide functies en nadere eisen aan de verdere
ontwikkeling van TVM. In figuur 5 is dit iteratieve proces van specificeren weergegeven.

Figuur 5. Iteratief proces van specificeren. Bron: Leidraad SE binnen GWW-sector, 2009
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Ten behoeve van de specificatie van eisen aan het binnenstedelijke tracédeel van TVM is in de eerste fase
van de planstudie een IPvE opgesteld. Zie hiervoor het document ‘Integraal Programma van Eisen TVM’,
wat separaat vastgesteld wordt. Zoals figuur 5 toont zal in de volgende fase van de planstudie het IPvE
voor het binnenstedelijke tracédeel van TVM verder uitgebouwd worden.

3.3.2

BASISINSFORMATIE

Tal van documenten, die in het verleden ten aanzien van TVM zijn opgesteld, vormen de basis voor de
inhoudelijke uitwerking van het binnenstedelijke tracédeel voor TVM. Binnen deze documenten is
onderscheid gemaakt in vigerende, informatieve en vervallen documenten. Een overzicht van de huidige
basisdocumenten is weergeven in bijlage 1.
Handboeken en ontwerprichtlijnen
Ten behoeve van de eerste mogelijke oplossingsrichting van het binnenstedelijke tracédeel is uitgegaan
van de volgende ontwerphandboeken en richtlijnen, zie figuur 6. In het tracéontwerp is geprobeerd zoveel
mogelijk rekening te houden met de streefwaarden genoemd in deze ontwerprichtlijnen.
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documentnaam

Organisatie

Versie

Datum

Toepassing

Ontwerphandboek

De Lijn

6.0

05-11-2010

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

tram in stedelijk

Principes van
inpassing

gebied
Handboek Openbare

Gemeente

Ruimte

Maastricht

1.5

Mei 2009

Principes van
inpassing en beheer
en onderhoud

Handboek Verkeer

Gemeente
Maastricht

Productrichtlijn

Gemeente

Openbare Ruimte

Maastricht

Concept, versie 6

Mei 2010

Materialisatie
openbare ruimte

Figuur 6. 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.

Binnen soortgelijke projecten in Nederland zijn hier normaliter wel eisen gesteld. Dit om een drietal
redenen:
1. Torsie in het voertuig1.

1
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2. Scheluwte (veiligheid)2.
3. Comfort voor de tramreizigers en -bestuurder.
In de vervolgfase wordt bekeken in hoeverre de ontwerprichtlijnen voor de Rijngouwelijn Oost (HTM
Infra - Voorschrift – Ontwerp Spoor Stadsenet, versie 1.1) toepasbaar zijn op het TVM-project.
Dit zal vervolgens nader worden afgestemd met De Lijn.
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 7 zijn referentiefoto’s van deze baanconcepten opgenomen.

Figuur 7. Referentiebeelden baanconcepten Eigen baan, Vrije baan en Straatspoor (met de klok mee)

3.3.3

TRAMTRACÉONTWERP

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

2

Een te snelle overgangsboog (scheluwte) kan ontsporingen veroorzaken.
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gebruik gemaakt van het lengteprofiel van het voorontwerp van TVM behorende bij het Beslisdocument
Stadstracé TVM.
Maatvoering
In de meeste normen en voorschriften wordt voor de breedte een streefmaat en een uiterste minimummaat
gehanteerd. In figuur 8 staan deze waarden vermeld. In de toelichting van de eerste mogelijk
oplossingsrichting voor het binnenstedelijke tracédeel van 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

Parkeerstrook (langs parkeren)

2,20

2,00

ASVV 2004 van CROW

Vrijliggend fietspad

2,50

2,00

ASVV 2004 van CROW

Fietssuggestiestrook

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

Toelichting
* 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 gebiedsontsluitingswegen.

Fiets in relatie tot trambaan
De combinatie fiets en tram is vanuit veiligheidsredenen een specifiek aandachtspunt tijdens het
ontwerpproces. Voorkomen moet worden dat fietsers met hun banden in de tramrails vast komen te
zitten. Om deze reden is in het ontwerp de trambaan fysiek van de fietsers afgescheiden. Dit is gebeurd
door de trambaan verhoogd te ontwerpen of door tussen de trambaan en het fietspad een betonband te
plaatsen. Op plaatsen waar in de huidige situatie een fietssuggestiestrook aanwezig is of fietsers op de
rijbaan rijden, heeft dit behoorlijke consequenties voor het ruimtebeslag.

3.3.4

TRACTIE- EN ENERGIEVOORZIENINGSONTWERP

Energiesysteem
Uitgangspunt is dat de spanning 750 Volt gelijkstroom bedraagt. Er is vooralsnog vanuit gegaan dat er één
onderstation (transformator huis) geplaatst moet worden op het binnenstedelijke tracé.
In de vervolgfase volgt een nadere uitwerking van dit onderdeel.
Bovenleiding
Uitgangspunt voor het gehele tracé is het toepassen van bovenleiding. Bovenleidingsloos rijden op
bepaalde locaties is niet als ontwerpzekerheid mee te nemen in de planstudie. 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.

14

ARCADIS

076348479:C - Definitief

Planstudie stadstracé
Tram Vlaanderen Maastricht
Nota van Uitgangspunten

Wat betreft de plaatsing van de bovenleidingsmasten, is er vooralsnog het uitgangspunt deze aan de
buitenzijde van het spoor aan te brengen. Hiermee hebben de overige verkeersfuncties vrij zicht op de
omgeving. De nominale hoogte van de rijdraad bedraagt 5,50 meter. Bij viaducten kan de rijdraadhoogte
verlaagd worden tot circa 4,50 meter. De bovenleidingmasten worden zoveel mogelijk met de
straatlantaarns gecombineerd. In de vervolgfase volgt een nadere uitwerking van dit onderdeel.
Retourleiding- en aardingsysteem en Bedieningssystemen
In de vervolgfase dienen deze onderdelen nader uitgewerkt te worden.

3.3.5

KUNSTWERKONTWERP

In deze eerste fase is in de bouwarchieven gezocht naar de noodzakelijke informatie, zowel tekeningen als
berekeningen, over de kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten) waar TVM overheen rijdt of invloed
op heeft. Deze vormen de basis voor het bepalen van de draagkracht van de kunstwerken. Risico’s dat op
dit moment van de volgende kunstwerken nog informatie ontbreekt:


Wilhelminabrug: zowel tekeningen als draagkrachtberekeningen.



Maasboulevardtunnel: overzichtstekeningen.



Keermuur Lage Fronten: zowel tekeningen als draagkrachtberekeningen.

Op basis van de beschikbare informatie is een eerste inschatting gemaakt van de draagkracht van de
kunstwerken en eventuele noodzakelijke maatregelen om TVM mogelijk te maken.
In de vervolgfase volgt een nadere uitwerking van dit onderdeel.

076348479:C - Definitief
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4

Resultaat: eerste mogelijke
oplossingsrichting

Dit hoofdstuk beschrijft de beweegredenen die bepalend zijn voor het (ruimtelijk) ontwerp of de kosten
van de eerste mogelijke oplossingsrichting voor het binnenstedelijke tramtracé in Maastricht.
Bij deze beschrijving is ieder tracédeel weer opgeknipt in kleinere eenheden. Deze ontwerpeenheden
worden steeds van noord naar zuid beschreven. Dit is conform de oplopende kilometrering die is gekozen
voor het binnenstedelijke tracédeel voor TVM. Het startpunt van deze kilometrering is in het noorden
gelegd, omdat de tramlijn mogelijk in de toekomst doorgetrokken wordt naar Randwyck. Het startpunt is
100 meter ten westen van de brug over de Zuid-Willemsvaart in het goederenspoor Lanaken – Maastricht
gelegd. Dit ten behoeve van het zoekgebied van de wissel waar het tramspoor uittakt van het
goederenspoor. Tot slot is bij deze beschrijving een consequente benaming gehanteerd van delen van
straten. In figuur 9 staan deze weergegeven.
benaming

Van

tot

Bosscherweg

Spoorwegovergang

Fransensingel

Boschstraat (noord)

Fransensingel

Maasboulevard

Boschstraat (zuid)

Maasboulevard

Markt

Maasboulevard (noord)

Bosschstraat

sluisje

Maasboulevard (midden)

sluis

Maastrichter grachtstraat

Maasboulevard (zuid)

Maastrichter grachtstraat

Gubbelstraat

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

Figuur 9. Gebruikte benaming van onderdelen van straten

4.1

TRACÉDEEL 1 (AFTAKKING GOEDERENSPOOR – BOSSCHERWEG)

Figuur 10 geeft een schematische weergave van de eerste mogelijke oplossingsrichting van tracédeel 1
weer. Het vervolg van deze paragraaf beschrijft dit tracédeel in meer detail voor de onderdelen
´uittakking vanaf goederenspoor´ en ‘Bosscherweg’.
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Figuur 10. Schematische weergave eerste mogelijke oplossingsrichting tracédeel 1 TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis

4.1.1

UITTAKKING VANAF GOEDERENSPOORLIJN

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 11 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting weer ter hoogte van
de uittakking van het tramtracé van de goederenspoorlijn Maastricht – Lanaken. In bijlage 2 is deze
tekening in een groter formaat toegevoegd. Uitgangspunt voor de eerste mogelijke oplossingsrichting 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.

076348479:C - Definitief
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Figuur 11. Bovenaanzicht eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van uittakking tramspoor van
goederenspoor, inclusief schetsontwerp van de verlegde aanlanding van de Noorderbrug.

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.
Het volgende is hierbij van belang. De positie van de wissel wordt enerzijds bepaald door de
noodzakelijke rechtstand in het spoor en anderzijds door dat de tongbeweging van een wissel niet op de
overgang van de aarden baan naar een kunstwerk mag liggen.
De definitieve positie van de wissel wordt in de volgende fase bepaald.
Duiker Bosscherweg
Aandachtpunt bij het tramtracéontwerp ter hoogte van de Bosscherweg is dat de duiker onder de
Bosscherweg een monumentale façade heeft (zie figuur 12). Deze monumentale façade past goed binnen
de landschappelijke waarden van het gebied. Vanwege de trambaan die ten westen van de weg komt te
liggen, is het noodzakelijk om de duiker te verlengen. De uitgang van de verlengde duiker krijgt een
façade die qua uiterlijk vergelijkbaar is met de bestaande.

18
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Figuur 12. Monumentale duiker ter hoogte van Bosscherweg. Bron: Quadrat

4.1.2

BOSSCHERWEG

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 13 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting weer ter hoogte van
de Bosscherweg. In bijlage 2 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd.
Uitgangspunt voor de eerste mogelijke oplossingsrichting 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 een robuuste uitvoering van de dienstregeling. Van Lanaken tot aan het
kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel heeft de tram enkelspoor 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, maar bij verstoringen kan dit nodig zijn.
In de vervolgfase worden varianten onderzocht die bijdragen aan een robuustere dienstregeling (zie
paragraaf 5.1). Bij het kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel voegt de tram dubbelsporig in
op de Boschstraat. Dit punt is gekozen omwille van de verkeersveiligheid. Er wordt namelijk gebruik
gemaakt van de bestaande verkeerslichteninstallatie op dit kruispunt.
Het vervolg van deze subparagraaf licht dit ontwerp in meer detail toe.
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Figuur 13. Bovenaanzicht eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van bestaande Noorderbrug

Baanconcept
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.
Trambrug Bosscherweg
Aan de westzijde van de bestaande verkeersbrug in de Bosscherweg is als eerste mogelijke
oplossingsrichting een nieuwe enkelsporige trambrug ontworpen (zie figuur 14 en bijlage 2 voor een groot
formaat van dit dwarsprofiel). Deze brug wordt zo strak mogelijk gebundeld met de bestaande brug. Dit
om het cultuurhistorische attentiegebied Lage Fronten zo min mogelijk aan te tasten. Ten behoeve van
eventuele calamiteiten is een vluchtroute aangebracht door middel van een rooster, zodat het personeel en
de reizigers het tramvoertuig te allen tijde kunnen verlaten.
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Figuur 14. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Bosscherweg (km. 0.300)

Noorderbrug
Een belangrijk raakvlak van zowel het binnenstedelijke als buitenstedelijke tracédeel van 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.
De eerste mogelijke oplossingsrichting is uitgegaan van de bestaande Noorderbrug en houdt rekening met
de verlegde aanlanding van de Noorderbrug. De Bosscherweg heeft ter plaatse van de bestaande
Noorderbrug een doorrijdhoogte van 5 meter op het laagste punt (zie figuur 15). Voor de tram, rekening
houdend met een verlaging van de bovenleiding, lijkt er voldoende doorrijhoogte beschikbaar. Een
aandachtspunt is dat de verlaging van de bovenleiding ter hoogte van de bestaande Noorderbrug een
hoogtebeperking oplevert voor vrachtwagens op de oprit naar de Noorderbrug en het kruispunt
Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel (inclusief toeleidende wegen). Hoeveel deze hoogtebeperking is,
wordt in de volgende fase van de planstudie bepaald. Overigens lijkt bovenleidingsloos rijden ter hoogte
van de Noorderbrug niet mogelijk (zie paragraaf 3.3.4).

Figuur 15. Bestaande situatie Noorderbrug
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Kruispunt Boschstraat/Frontensingel/Fransensingel
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.
Zoals eerder aangegeven vindt deze overgang bij dit kruispunt plaats, omdat deze met een
verkeersregelinstallatie is uitgevoerd. Deze moet hiertoe uitgebreid worden, zodat de
tram in- en uitvoeging in het verkeerssysteem en de overgang van enkel- naar dubbelspoor veilig kan
plaatsvinden. De tram heeft een absolute prioriteit 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.

4.2

TRACÉDEEL 2 (BOSCHSTRAAT NOORD – BASSINBRUG)

Figuur 16 geeft een schematische weergave van de eerste mogelijke oplossingsrichting van tracédeel 2
weer.
Het vervolg van deze paragraaf beschrijft het ontwerp voor dit tracédeel in detail.

Figuur 16. Schematische weergave eerste mogelijke oplossingsrichting tracédeel 2 TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 17 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting voor dit tracédeel
weer. In bijlage 2 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd.
Uitgangspunt voor de eerste mogelijke oplossingsrichting is dat de trambaan in beide richtingen van de
bestaande autorijstroken in de Boschstraat (noord) gebruik maakt.
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Op het kruispunt Boschstraat (zuid) / Boschstraat (noord) / Maasboulevard (noord) gaat de trambaan over
van straatspoor naar een vrije baan. Dit houdt in dat de tram en bus hier gebruik maken van een OV-baan.
Deze overgang is veilig mogelijk, omdat dit kruispunt geregeld is met verkeerslichten.

Figuur 17. Bovenaanzicht eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Boschstraat (noord) en
Maasboulevard (noord)

Baanconcept
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). Reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds is dit een belangrijke OV-route: naar
verwachting gaan hier bij een omgeklapte 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.
Boschstraat (noord)
In figuur 18 is weergegeven hoe het tramtracé is ingepast in de Boschstraat (noord), zie bijlage 2 voor een
grote 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 stadinwaarts en bij het
kruispunt Boschstraat (noord)/Boschstraat (zuid)/ Maasboulevard (noord) op het voorsorteervak voor de
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linksafbeweging. De buitenste rijstroken hebben hier een minimale breedte, uitgaande van het feit dat ze
ook door busverkeer bereden moeten worden. De linker rijstrook staduitwaarts heeft een breedte maat
van 3,15 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 of kan gebruik maken van
de bredere rijstrook. Naast de rijstroken is er ruimte voor fietssuggestiestroken 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 staduitwaarts terug te brengen van twee naar één. Dit omdat hiermee waarschijnlijk 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.

Figuur 18. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Boschstraat (noord) (km. 0.500)

Kruispunt Boschstraat (zuid) / Boschstraat (noord) / 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). De eerste mogelijke oplossingsrichting voor TVM in combinatie met de
herinrichting van dit kruispunt staat weergegeven in figuur 19. In de Boschstraat (noord) loopt de
trambaan richting het station op de autostrook in diezelfde richting. Na het kruispunt krijgt de tram een
aparte OV-strook, die ook gebruik wordt door het busverkeer richting het station.
Op de Maasboulevard (noord) loopt het tramspoor samen met de linksafstrook voor het
auto- en busverkeer. Hiertoe stopt de OV-baan op de Maasboulevard (noord) circa dertig meter voor het
kruispunt. Zo kan autoverkeer dat van de Maasboulevard (noord) naar de Boschstraat (zuid) wil afslaan,
invoegen tussen de trams en bussen. Initieel is bij de eerste mogelijke oplossingsrichting getracht een
aparte linksafstrook voor autoverkeer in te passen. Dit heeft tot gevolg dat de Bassinbrug nog verder
uitgebreid moest worden (zie figuur 20) en ook de beschrijving hierna onder het kopje Maasboulevard
(noord). Verder zal de drukke doorgaande autorichting van de Maasboulevard (noord) naar Boschstraat
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(noord) moeten uitbuigen om deze linksaf strook te kunnen inpassen. Daarom is besloten deze
oplossingsrichting niet verder te ontwerpen. In de Boschstraat (zuid) verandert er niets, evenals aan de
oversteekplekken voor het langzaam verkeer op dit kruispunt. De wens om een voetgangersoversteek met
verkeerslichten tussen het Sphinx-terrein en de voormalige timmerfabriek in te passen, is niet inpasbaar.
Dit omdat er dan geen linksafstrook voor het autoverkeer van de Maasboulevard (noord) naar de
Boschstraat (zuid) meer inpasbaar is.

Figuur 19. Eerste mogelijke oplossingsrichting kruispunt Boschstraat (zuid) / Boschstraat (noord) / Maasboulevard
(noord)
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Figuur 20. Kruispunt Boschstraat (zuid) / Boschstraat (noord) / Maasboulevard (noord) met extra linksaf strook voor
autoverkeer van Maasboulevard (noord) naar Boschstraat (zuid).

Maasboulevard (noord)
De eerste mogelijke oplossingsrichting gaat uit van een vrije OV-baan in midden ligging van het
dwarsprofiel. Dit is een mogelijke zoekrichting uit het Beslisdocument Stadstracé TVM. Dit maakt een
toekomstige profieldoortrekking over het Sappi-terrein eenvoudiger, maar heeft als aandachtpunt dat de
autodoorstroming op het kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat niet afdoende kan zijn.
Dit laatste wordt in de vervolgfase van de planstudie nader onderzocht.
Om een vrije OV-baan 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 21 en bijlage 2 voor een
grote formaat van deze ontwerptekening).De uitbreiding vindt plaats aan de noordzijde van de
Bassinbrug om twee redenen. Ten eerste is het ruimtelijk lastig (gebouw nabij kruispunt) aan de zuidzijde
de brug uit te breiden. Ten tweede is de zuidzijde van het viaduct een zichtlocatie vanaf de terrassen op de
Bassinkade.
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Figuur 21. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Bassinbrug (km. 0.700)

De bestaande Bassinbrug bevat drie rijstroken voor het autoverkeer en per richting aparte
fiets- en voetpaden. Binnen de eerste mogelijke oplossingsrichting moet de brug plaats bieden aan vier
rijstroken (twee bedoeld voor OV en twee voor de auto) en twee fietspaden. Het bestaande voetpad aan de
zuidzijde van de Bassinbrug wordt opgeheven zodat het benut kan worden door de fietsers.
De voetgangersroute wordt hierbij verplaatst naar de Bassinkade. Deze is in ontwikkeling met horeca en
terrassen en vormt een gezelligere looproute dan via de Bassinbrug.
Wat betreft de breedtematen in het dwarsprofiel is er bij de OV-baan en autorijstroken uitgegaan van
minimale breedtematen. Het fietspad aan de noordzijde kent ook een minimale breedte, om de uitbreiding
van de Bassinbrug zo beperkt mogelijk te houden. Er is nog een restruimte van 0,60 meter aan de
zuidzijde, die nu deels gebruikt wordt voor een vangrail. Het fietspad aan de zuidzijde maakt gebruik van
het bestaande voetpad, dat lager ligt dan de rest van de brug. De breedte hiervan komt in de buurt van de
streefwaarde.

4.3

TRACÉDEEL 3 (BASSINBRUG – WILHELMINASINGEL WEST)

Figuur 22 geeft een schematische weergave van de eerste mogelijke oplossingsrichting van tracédeel 3
weer. Het vervolg van deze paragraaf beschrijft dit tracédeel in meer detail voor de onderdelen
´Bassinbrug – Maasboulevard (midden)´, ‘Maasboulevard (zuid)’ en ‘Wilhelminabrug’.
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Figuur 22. Schematische weergave eerste mogelijke oplossingsrichting tracédeel 3 TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis

4.3.1

BASSINBRUG – MAASBOULEVARD (MIDDEN)

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 23 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting voor dit tracédeel
weer ter hoogte van de Maasboulevard (midden). In bijlage 2 is deze tekening in een groter formaat
toegevoegd. Uitgangspunt voor de eerste mogelijke oplossingsrichting is dat de trambaan in midden
ligging komt. Deze ligging hangt samen met de midden ligging van het tramtracé op de Bassinbrug (zie
tracédeel 2).
Het vervolg van deze paragraaf licht dit ontwerp in detail toe.
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Figuur 23. Bovenaanzicht eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Maasboulevard (midden)

Baanconcept
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.
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Bassin
Om de trambaan samen met de overige verkeersfuncties op de Maasboulevard in te passen, rekening
houdend met de minimale breedtematen in het dwarsprofiel, dient een deel van de groenstrook met
bomen en struiken ter hoogte van het Bassin te vervallen (zie figuur 24, 25 en bijlage 2 voor een groter
formaat van de ontwerptekening van het dwarsprofiel). Verder valt het voetpad aan de zuidzijde in het
ontwerp nu buiten de kademuur en dienen een aantal keermuren ten behoeve van de rijstrook, het
fietspad en het voetpad aan de zuidzijde te worden aangepast. Als deze oplossing de voorkeursvariant
blijkt, kan in de uitwerkingsfase van de planstudie worden bezien of het ontwerp zodanig is te
optimaliseren dat dit kan worden voorkomen.

Figuur 24. Huidige aanzicht Bassin gezien vanaf Maasboulevard. Bron: Google Earth Pro

Figuur 25. Dwarsprofiel van eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Bassinkade (km 0.900)

Maasboulevard (midden)
Het maatgevende dwarsprofiel voor de Maasboulevard (midden) bevindt zich ter plaatse van km 0.92.
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 autorijstroken toegepast en het langzaam verkeer aan de
Maaszijde van de Maasboulevard (midden). 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 van de Maasboulevard (midden) blijft de bestaande verkeersruimte
gehandhaafd. De maten voor het hier aanwezige vrijliggende fietspad en het voetpad voldoen hierbij
ruimschoots aan minimale maten.
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Kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat
De eerste mogelijke oplossingsrichting voor TVM in combinatie met de herinrichting van het kruispunt
Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat staat weergegeven in figuur 26.
Op dit kruispunt moet de OV-baan de autorijstroken kruisen. Het doorgaande autoverkeer gaat de
Maastunnel 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. Deze uitbuiging zorgt ervoor dat de
stopstreep op de Maasboulevard naar achteren komt te liggen. Verder gaan op deze OV-baan na de
realisatie van TVM en de omgeklapte OV-as in twee richtingen samen 846 bussen en 64 trams per etmaal
rijden op werkdagen in het jaar 2020. Dit samen heeft effect op de doorstroming op dit kruispunt.
Dit laatste wordt in de vervolgfase nader onderzocht.
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 (zie paragraaf 4.3.2).
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. Op de Van Hasseltkade (noord) is de bestaande uitrit ter hoogte het kruispunt lastig
inpasbaar. Dit gegeven zorgt eveneens voor aandachtspunt of het mogelijk is de parkeerplaatsen hier in
hun huidige vorm te behouden. In de vervolgfase wordt onderzocht of de draaicirkel voor uitparkerende
auto’s groot genoeg is binnen dit ontwerp. Aan de route van/naar Biesenwal verandert niets ten opzichte
van de huidige situatie.

Figuur 26. Eerste mogelijke oplossingsrichting kruispunt Maasboulevard/Maastrichter Grachtstraat
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4.3.2

MAASBOULEVARD (ZUID)

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 27 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting voor dit tracédeel
weer. In bijlage 2 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.

Figuur 27. Bovenaanzicht eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Maasboulevard (zuid)

Baanconcept
Ter hoogte van de tram- en bushalte 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.
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 28 geeft het dwarsprofiel ter hoogte van de tramhalte Maasboulevard weer (zie ook bijlage 2 voor
het grote formaat van deze ontwerptekening).
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Figuur 28. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting 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 van auto- en fietsverkeer in één richting. Deze rijstrook wordt gebruikt voor het bus-, laad- en
los- en beperkte fietsverkeer. Dit in lijn met de shared space gedachte. Naast de rijstrook is er ruimte voor
een voetpad. Het voetpad voldoet niet aan de minimale breedtemaat, maar is breed genoeg voor
bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagen en rollators.
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 minimale maten, uitgaande van
auto- en fietsverkeer in één richting. Deze rijstrook wordt gebruikt voor het bus-, laad- en los- en beperkte
fietsverkeer. Daarnaast is er ruimte 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. De minimale breedte van het voetpad op de Van Hasseltkade
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.
Aanpassen tunneldek
Het dek van de Maasboulevardtunnel heeft waarschijnlijk onvoldoende draagkracht voor TVM. In de
eerste mogelijke oplossingsrichting is ervan uitgegaan dat dit dek vervangen moet worden. Naar de
noodzaak daartoe vindt in de vervolgfase nader onderzoek plaats.
Bushalte
De bushalte is niet te combineren met de tramhalte, vanwege de verschillende in- en uitstaphoogte tussen
bus en tram. 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.
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De bushalte ligt daarom op dezelfde locatie als in de bestaande situatie. Wel is het gehele wegprofiel
breder geworden als gevolg van de trambaan, zie hiervoor het dwarsprofiel in figuur 29 en bijlage 2 voor
een voor het grote formaat van deze ontwerptekening.

Figuur 29. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van bushalte Maasboulevard (km. 1.225)

Tussen de Van Hasseltkade en de Maasboulevard ligt een bloembak (zie figuur 30). 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 OV-baan en rijstroken, gezien het
gecombineerde gebruik door bus- en fietsverkeer in één richting, en van de bushaltes aan de centrumzijde.
Er is nog een restmaat om de rijstrook of de bushalte aan de centrumzijde wat te verbreden.

Figuur 30. 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
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Gubbelstraat, Markt en Boschstraat (zuid). De verwachting is dan ook dat alleen 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.
Wilhelminabrug (noordelijke vork)
De gecombineerde tram- en busbaan is op de noordelijke vork van de Wilhelminabrug ontworpen. 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. De vork wordt daarom aan de noordzijde voorzien van een nieuwe
ligger, 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. Voor de voetgangers is geen ruimte meer op de noordelijke vork van
de Wilhelminabrug. De voetgangersroute komt bij de eerste mogelijke oplossingsrichting via de zuidelijke
vork te lopen. Voetgangers moeten hiertoe op de Wilhelminabrug oversteken via een zebrapad.
Als deze oplossing de voorkeursvariant blijkt, kan in de uitwerkingsfase van de planstudie worden bezien
of het hoogteverschil tussen de tramsporen op de noordelijke vork nog verkleind kan worden of zelfs kan
worden voorkomen.
Oversteek doorgaand fietsverkeer 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 trambaan moet nog nader gedetailleerd worden in de vervolgfase van de planstudie.
Aandachtspunt is dat de kruisingshoek zo haaks mogelijk moet zijn, omdat dan de mogelijkheid dat
fietsers met hun wielen in de tramrail komen minimaal is. Verdere voordelen hiervan zijn dat de snelheid
van de fietsers hiermee wordt afgeremd en dat fietsers beter zicht op de kruising hebben.
Combinatie horizontaal en verticaal alignement
De bocht van de Maasboulevard (zuid) naar de Wilhelminabrug vergt een krappe horizontale boog in
combinatie met een krappe verticale boog. De Lijn stelt aan deze combinatie geen eisen. In de vervolgfase
van de planstudie wordt bezien of het ontwerp zodanig is aan te passen, dat voldaan wordt aan de eisen
die de regio Haaglanden/HTM aan de infrastructuur voor RandstadRail stellen.

4.3.3

WILHELMINABRUG

Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 31 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting voor dit tracédeel
weer. In bijlage 2 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd. Over de Wilhelminabrug is de
trambaan in midden ligging 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.
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Figuur 31. Bovenaanzicht eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Wilhelminabrug

Baanconcept
De tram heeft op de Wilhelminabrug een vrije baan, die mede gebruikt wordt door busverkeer en
hulpdiensten.
Draagkracht betonnen dek
De draagkracht van het betonnen dek van het oostelijke deel van de Wilhelminabrug is onvoldoende om
de belasting als gevolg van de tram te kunnen dragen en zal moeten worden vervangen. Om de belasting
als gevolg van het inleggen van de spoorstaaf zo veel mogelijk te beperken, wordt een speciaal type
spoorstaaf toegepast, waarvan de constructiehoogte minimaal is.
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. In figuur 32 is dit maatgevende dwarsprofiel
weergegeven.

Figuur 32. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van bushalte Maasboulevard (km. 1.450)
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In de eerste mogelijke oplossingsrichting zijn de fietssuggestiestroken enigszins verhoogd aangelegd,
zodat de restruimte naast de staalconstructie van klinknagels eveneens benut kan worden. Hiermee
voldoen de fietssuggestiestroken ruimschoots aan de streefwaarde wat betreft de breedte. Deze ophoging
heeft wel als consequentie dat de belasting op het dek verder toeneemt. De voetpaden zijn aan buitenkant
van de staalconstructie van klinknagels gelegen, conform de huidige situatie, en zijn breder dan de
streefwaarde.
Kruispunt Franciscus Romanusweg – Wilhelminasingel
Binnen de eerste mogelijke oplossingsrichting is het uitgangspunt dit kruispunt zodanig te ontwerpen
dat dit een zo groot mogelijke zelfregulerende werking heeft voor het verkeer. Dit betekent dat er geen
verkeerslichten geplaatst worden. Dit kruispunt dient in de vervolgfase nader uitgewerkt te worden.

4.4

TRACÉDEEL 4 (WILHELMINASINGEL – ST. MAARTENSLAAN)

Figuur 33 geeft een schematische weergave van de eerste mogelijke oplossingsrichting van tracédeel 4
weer. De trambaan loopt op zowel de Wilhelminasingel als op de St. Maartenslaan in midden ligging.
De trambaan wordt op het kruispunt Wilhelminasingel/St. Maartenslaan zodanig ontworpen, dat het
verkeer zichzelf regelt conform de wettelijke voorrangsregels.
Het vervolg van deze paragraaf beschrijft het ontwerp voor dit tracédeel in detail.

Figuur 33. Schematische weergave eerste mogelijke oplossingsrichting tracédeel 4 TVM (in lichtgroen weergegeven).
Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis
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Bovenaanzicht tracéontwerp
Figuur 34 geeft het bovenaanzichtontwerp van de eerste mogelijk oplossingsrichting voor dit tracédeel
weer. In bijlage 2 is deze tekening in een groter formaat toegevoegd.

Figuur 34. Bovenaanzicht eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Wilhelminasingel en St.
Maartenslaan

Baanconcept
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.
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. De rijstroken, die eveneens gebruikt worden door de tram en bus, hebben een minimale maat.
Naast de rijstroken liggen in de eerste mogelijke oplossingsrichting aan weerszijden nog een
fietssuggestiestrook en een voetpad (zie figuur 35). De breedte van de fietssuggestiestroken is conform de
bestaande situatie en valt precies tussen de minimale maat en streefmaat in. De voetpaden zijn breder dan
de streefwaarde.
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Figuur 35. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van Wilhelminasingel (km. 1.700)

Vanwege de intensiteit van het weg- en langzaam verkeer is het wenselijk dat naast de gecombineerde
tram/busbaan aan weerszijden van de Wilhelminasingel ruimte is voor een rijstrook voor het autoverkeer,
een fietsstrook en een voetpad. De benodigde ruimte hiervoor is 20 meter, uitgaande van minimale
breedte maten. Dit is echter niet mogelijk binnen de beschikbare ruimte van het wegprofiel, die varieert
van 13,50 meter tot 16,50 meter. Er moet in de vervolgfase nader onderzocht worden hoe de
Wilhelminasingel het meest optimaal ingericht kan worden.
Kruispunt Wilhelminasingel – St. Maartenslaan
Binnen de eerste mogelijke oplossingsrichting is het uitgangspunt dit kruispunt zodanig te ontwerpen dat
dit een zo groot mogelijke zelfregulerende werking heeft voor het verkeer. Dit betekent dat er geen
verkeerslichten geplaatst worden. Dit kruispunt dient in de vervolgfase nader uitgewerkt te worden.
De Projectorganisatie TVM heeft de wens geopperd om het kruispunt Wilhelminasingel / St. Maartenslaan
uit te voeren als een rotonde, waar de tram doorheen rijdt. Tijdens het ontwerpen van de eerste mogelijk
oplossingsrichting bleek het toepassen van een rotonde niet mogelijk. Als de tram in midden ligging door
de rotonde rijdt, dient de toegang tot de bioscoop te worden aangepast (zie figuur 36) en komt de rotonde
asymmetrisch voor het autoverkeer te liggen. Dit laatste leidt tot een oncomfortabele en minder veilige
oplossing (zie eveneens figuur 36). Als de rotonde symmetrisch voor het autoverkeer komt te liggen, is het
niet mogelijk om de trambaan in het midden van de rotonde te leggen, wat leidt tot een verkeersonveilig
ontwerp. Beide situaties zijn niet wenselijk. Daarom is besloten geen rotonde toe te passen op dit
kruispunt.
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Figuur 36. Varianten inrichting kruispunt Wilhelminasingel - St. Maartenslaan met rotonde.
Boven: asymmetrisch voor wegverkeer. Onder: symmetrisch voor wegverkeer.

St. Maartenslaan (midden en oost)
De St. Maartenslaan (midden en oost) vormt binnen de huidige situatie een verrommelde ruimte.
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 de eerste mogelijke oplossingsrichting tot uiting doordat de straatbaan ten
behoeve van tram, bus en auto en de fietsstrook hier in een voor het oog strakke lijn ontworpen is.
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.
St. Maartenslaan (midden)
Figuur 37 geeft het dwarsprofiel ter hoogte van de St. Maartenslaan (midden) weer (zie ook bijlage 2 voor
het grote formaat van deze ontwerptekening). Naast de straatbaan 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 fietspaden licht
tussen de minimale maat en streefmaat in. Naast de fietspaden 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. Deze
bushavens zijn qua breedte minimaal ontworpen en qua lengte ieder geschikt voor het halteren van één
standaard bus van 12 meter. In het verlengde daarvan is aan weerszijde nog ruimte voor langsparkeren
voor drie auto’s. Er is ruimte voor het creëren van bushavens geschikt voor het halteren van twee
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standaard bussen van 12 meter achterelkaar. Dit kan interessant zijn, gezien het feit dat er relatief veel
bussen door de St. Maartenslaan rijden (846 bussen per etmaal op werkdagen in 2020). Deze mogelijkheid
heeft tot gevolg dat er geen ruimte meer is voor langsparkeren in de St. Maartenslaan (midden). De fietsers
rijden voor de bushaven langs. Er is onvoldoende ruimte binnen het wegprofiel beschikbaar om de fietsers
achter de bushavens langs te leiden. Dit zou wat betreft de verkeersveiligheid optimaal zijn. 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 valt qua breedte tussen de minimale maat en streefmaat in. De
voetpaden zijn eveneens als in- en uitstapperron voor de bussen te gebruiken.

Figuur 37. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van St. Maartenslaan midden (km. 1.850)

St. Maartenslaan (oost)
Figuur 38 geeft het dwarsprofiel ter hoogte van de St. Maartenslaan (oost) weer (zie ook bijlage 2 voor het
grote formaat van deze ontwerptekening).

Figuur 38. Dwarsprofiel eerste mogelijke oplossingsrichting TVM ter hoogte van St. Maartenslaan oost (km. 1.925)

Naast de straatbaan zijn aan weerszijden, net als bij de St. Maartenslaan (midden), fietssuggestiestroken
van 1,75 meter breed ontworpen. Hiervoor geldt hetzelfde als daar vermeld. Naast deze stroken zijn
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parkeervakken ontworpen voor langsparkeren, uitgaande van de minimale maat. In de St. Maartenslaan
(oost) is, net als bij de St. Maartenlaan (midden) bij de bushavens, eveneens geen ruimte binnen het
wegprofiel om de fietsers achter de parkeervakken langs te halen. 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 alleen een
voetpad met een minimale breedte mogelijk.

4.5

TRACÉDEEL 5 (BOCHT ST. MAARTENSLAAN EN STATIONSGEBIED)

Tracédeel 5 bestaat uit de bocht van de St. Maartenslaan naar de Parallelweg en het stationsgebied.
Het document Raamwerk Stationsomgeving Maastricht vormt de input voor de eerste mogelijke
oplossingsrichting van dit tracédeel. Dit document is sinds 15 februari 2012 definitief. Dit tezamen met het
gegeven dat er op het station geen grote risico´s liggen wat betreft de kosten voor TVM, heeft ertoe geleid
dat er in de eerste fase van de planstudie is gefocust op de tracédelen 1 tot en met 4. Hierna volgt voor de
onderdelen ‘bocht St. Maartenslaan – Parallelweg’ en het ‘Stationsgebied’ een nadere beschrijving.
Bocht St. Maartenslaan – Parallelweg
Er is in tracédeel 4 rekening gehouden met het feit dat het tramtracé vanuit de St. Maartenslaan een
scherpe bocht naar de Parallelweg moet kunnen maken. Deze bocht wordt in de vervolgfase nader
ontworpen.
Stationsgebied
De scope van de planstudie op het stationsplein betreft vooralsnog het tramtracé, de bijbehorende
tramhalte en het busstation. In het document Raamwerk Stationsomgeving Maastricht, dat is opgesteld in
overleg met de belangrijkste stakeholders zoals ProRail en Veolia, zijn hiertoe verschillende varianten op
een rij gezet en zijn op basis hiervan twee functioneel schetsontwerpen gemaakt (zie figuur 39 en bijlage 3
voor een groter formaat van deze ontwerpen).
Voor de verantwoording van deze ontwerpen, zie het document Raamwerk Stationsomgeving Maastricht.
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Figuur 39. Functionele schetsontwerpen stationsplein Maastricht. Bron: Raamwerk Stationsomgeving Maastricht.

In het Raamwerk Stationsomgeving Maastricht is nog geen keuze gemaakt met betrekking tot
taxistandplaatsen, Kiss & Ride en fietsvoorzieningen. Wel is onderbouwd dat de tramhalte niet
geïntegreerd kan worden in het busstation, en dat de tramhaltes daarom ten zuiden van de stationsentree
dienen te worden aangelegd.
In de eerste fase is ten aanzien van tracédeel 5 onderzocht of er verbetervoorstellen zijn ten aanzien van
het schetsontwerpen van de bus- en traminfrastructuur op het stationsplein uit het document Raamwerk
Stationsomgeving Maastricht. De zuidelijke positie van de tramhaltes is niet gewijzigd. Wel kwam naar
voren dat er nu in beide varianten is uitgegaan van zijperrons of een eilandperron in combinatie met een
keer- en opstelspoor (tailtrack). Mogelijke variant is om uit te gaan van een eilandperron met wissels aan
de noordzijde hiervan, waarbij de noodzaak van de tailtrack vervalt. De tram kan dan op de tramsporen
aan weerszijde van het eilandperron aankomen, zonder dat reizigers naar een ander perron hoeven te
lopen. Eveneens is het mogelijk om een tram tijdelijk op te stellen of te keren op één van de tramsporen
langs het eilandperron. Aandachtspunt is om de wissels aan de noordzijde buiten de langzaam
verkeersroute te leggen tussen het station en het centrum via de Stationsstraat.
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5

Vervolg: variantenstudie

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten voor de tweede fase van de planstudie. Het gaat hier om:


de nader te onderzoeken planstudievarianten.



het beoordelingskader wat gebruikt wordt om deze varianten tegen elkaar af te wegen.



een quickscan naar een halte Quartier des Arts.



de ontwerpkwaliteit.

5.1

TE ONDERZOEKEN VARIANTEN

Hierna worden per tracédeel de tramliggingsvarianten beschreven, die in ieder geval nader onderzocht
worden. Dit is inclusief de eerste mogelijke oplossingsrichtingen. Mogelijk leidt het ontwerpproces nog tot
nieuwe varianten, die nu nog niet in beeld zijn.

5.1.1

TRACÉDEEL 1 (AFTAKKING GOEDERENSPOOR – BOSCHSTRAAT NOORD)

Voor tracédeel 1 zijn nu twee tracévarianten in beeld, die nader onderzocht worden in de vervolgfase van
de planstudie:
1. Eerste mogelijke oplossingsrichting met enkelsporige aftakking van het goederenspoor tot aan het
kruispunt Boschstraat (noord)/Fransensingel/Frontensingel (zie figuur 11 en 12).
2. Tramverloop conform variant 1, maar dan dubbelsporig uitgevoerd en hiermee geschikt voor wachten
van een tram ten westen van Boschstraat/Bosscherweg.
Bij beide varianten is het uitgangspunt dat zij zowel de huidige als de verlegde aanlanding van de
Noorderbrug moeten kunnen functioneren.
Verder wordt een nadere uitwerking gedaan van het verlagen van de bovenleiding ten behoeve van de
bestaande Noorderbrug in relatie tot hoogtebeperking op de oprit hiervan en het kruispunt Boschstraat
(noord)/Fransingel/Frontensingel.

5.1.2

TRACÉDEEL 2 (BOSCHSTRAAT NOORD – MAASBOULEVARD NOORD)

Binnen tracédeel 2 ter hoogte van de Boschstraat (noord) wordt op dit moment alleen de
tramliggingsvariant gezien conform de eerste mogelijke oplossingsrichting (zie figuur 17).
Optie is om de functionaliteit van kruispunt Boschstraat (noord)/Boschstraat (zuid)/Maasboulevard
(noord) te versoberen. Dit door de afslagbeweging Maasboulevard (noord) naar Boschstraat (zuid) voor
het autoverkeer te laten vervallen. Het autoverkeer dient dan om te rijden via de Boschstraat (noord),
Frontensingel en Maagdendries.
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5.1.3

TRACÉDEEL 2/3 (MAASBOULEVARD NOORD – MAASBOULEVARD MIDDEN)

Van tracédeel 2 ter hoogte van de Maasboulevard (noord) tot aan tracédeel 3 ter hoogte van
Maasboulevard (midden) zijn nu vier varianten in beeld die nader onderzocht worden in de vervolgfase
van de planstudie:
1. Eerste mogelijke oplossingsrichting met de tram- en busbaan in midden ligging met behoud van
autorijstroken en fietsstroken of –paden in beide richtingen, waarbij voetgangersroute via Bassinkade
komt te lopen (zie figuur 17 en 23)
2. Variant 1, maar dan de tram- en busbaan in buiten ligging conform Beslisdocument Stadstracé TVM
(zie figuur 40).

Figuur 40. Variant met tram aan buitenzijde Maasboulevard (noord) en Maasboulevard (midden). Bron: Beslisdocument
Stadstracé TVM

3. Gelijk aan variant 1 en hierbij bekijken of het constructief mogelijk is om het dwarsprofiel op te
schuiven, zodat fietsroute vanuit de richting Maasboulevard binnen het bestaande profiel van de brug
komt te vallen en dat fietsroute vanuit de richting Noorderbrug gebruik maakt van de Bassinkade.
4. Gelijk aan variant 1, waarbij fietsroute vanuit de richting Noorderbrug een plek krijgt op de
Bassinbrug en fietsroute vanuit de richting Maasboulevard via de Bassinkade komt te lopen.

5.1.4

TRACÉDEEL 3 (HALTE MAASBOULEVARD)

Voor tracédeel 3 zijn nu twee tracévarianten in beeld die nader onderzocht worden in de vervolgfase van
de planstudie:
1. Eerste mogelijke oplossingsrichting met een dubbelsporige halte met zijperrons en in symmetrische
ligging rondom de Maasboulevardtunnel (zie figuur 27).
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2. Dubbelsporige halte met zijperrons en in symmetrische ligging rondom de Maasboulevardtunnel met
een gesloten Maasplein (zie figuur 41).
3. Enkelsporige halte aan Maaszijde met behoud van de Wilhelminabrug vork (zie figuur 42).
4. Enkelsporige halte aan Maaszijde met uitbreiding van de Wilhelminabrug vork conform
Beslisdocument Stadstracé TVM (zie figuur 43).

Figuur 41. Variant met dubbelsporige halte en gesloten Maasplein. Bron: Google Earth Pro en bewerking Arcadis.

Figuur 42. Variant met enkelsporige halte met behoud van Wilhelminabrug vork

Figuur 43. Variant met enkelsporige halte Maasboulevard met uitbreiding Wilhelminabrug vork. Bron: Beslisdocument
Stadstracé TVM
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5.1.5

TRACÉDEEL 4 (WILHELMINASINGEL – ST. MAARTENSLAAN)

Binnen tracédeel 4 wordt op dit moment alleen de tramliggingsvariant gezien conform de eerste mogelijke
oplossingsrichting (zie figuur 34).

5.1.6

TRACÉDEEL 5 (BOCHT ST. MAARTENSLAAN – STATIONSPLEIN)

Voor tracédeel 5 is recentelijk het Raamwerk Stationsomgeving Maastricht beschikbaar gekomen. In dit
raamwerk is nog geen keuze gemaakt met betrekking tot taxistandplaatsen, Kiss & Ride en
fietsvoorzieningen. Er ligt op dit moment geen integraal ontwerp voor de stationsomgeving westzijde,
waarin alle functies in hun onderlinge samenhang zijn ondergebracht.
Deze lacune wordt ingevuld door een aanvullende vraag over de westelijke stationsomgeving aan
ARCADIS en een verdiepende studie naar de fietsstallingsplaatsen door Movares. Naast de tram en bus
wordt rekening gehouden met de inpassing van andere verkeersfunctionaliteiten als langzaam
verkeerroutes, taxistandplaatsen en Kiss + Ride plaatsen én de ruimtelijke inpassing.
Tot het Besluit Baseline ontwerp zal bij tracédeel 5 gefocust worden op de integrale samenhang tussen
stationspleinfuncties. Dat resulteert in drie ontwerpvarianten met een globaal uitwerkingsniveau. Met
betrekking tot haltering van treinen houden we de bestaande haltering aan. Voor wat betreft de positie
van fietsenstallingsplaatsen is uitgangspunt dat de fietsenstalling bij de bushaltes vervalt. De overige
maaiveldlocaties op het stationsplein worden waar mogelijk behouden.

5.2

BEOORDELINGSKADER VARIANTEN

Uitgangspunt voor het beoordelingskader om de verschillende varianten binnen de planstudie tegen
elkaar af te wegen is om aansluiting te zoeken bij de bij de beoordelingscriteria die zijn gehanteerd in het
´Beslisdocument Stadstracé TVM´ om een tracékeuze te maken in de verkenningsfase. In de planstudie
zijn niet al deze beoordelingscriteria meer bruikbaar of moeten zij uitgediept worden om dat te zijn.
Het voorstel staat in bijlage 4 weergegeven. Het vervolg van deze paragraaf beschrijft op
hoofdcriteriumniveau de wijzigingsvoorstellen op de beoordelingscriteria uit het ´Beslisdocument
Stadstracé TVM’. In de vervolgfase moet nog nader bepaald worden of deze criteria kwalitatief of
kwantitatief bepaald worden en hoe de scores en gewichten bepaald worden.

5.2.1

UITVOERBAARHEID

De subcriteria onder het hoofdcriterium ´Uitvoerbaarheid´ zijn globaal van aard en in deze vorm niet
bruikbaar voor het beoordelen van de varianten binnen de planstudie. Voorstel is om het subcriterium
‘technische realiseerbaarheid’ verder uit te diepen in:
1. Mate waarin een Verzoek tot Ontheffing (VTO) nodig is op de ontwerphandboeken van De Lijn.
2. Mate waarin kunstwerken aangepast moeten worden of nieuwe kunstwerken nodig zijn.
Ten aanzien van het subcriterium ‘beschikbaarheid’ is het voorstel deze verder te verdelen in:
1. Mate waarin eigendom van derden benodigd is.
2. Mate waarin huidige verkeersvoorzieningen als parkeerplaatsen, fietsenstallingen, laad/ en losplaatsen
en andere verkeersfuncties worden aangetast of juist verbeterd.
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5.2.2

KOSTEN EN RISICO’S

De subcriteria binnen deze hoofdcategorie zijn grotendeels bruikbaar binnen de planstudie.
Ten behoeve van het subcriterium, ‘aanlegkosten’ geldt dat er significante kostenverschillen kunnen
optreden tussen de planstudievarianten. Binnen de planstudie wordt hierbij gekeken naar de eenmalige
investeringskosten (excl. btw en prijspeil 2012).
Het subcriterium ´risico’s´ is eveneens onderscheidend tussen de planstudievarianten. Binnen de
planstudie wordt hierbij nagegaan welke risicoverschillen er bij de aanleg, exploitatie en
beheer & onderhoud tussen de varianten zitten. Ook het subcriterium ´beheer- en instandhoudingskosten´
is onderscheid tussen planstudievarianten mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan het verschil in
onderhoudskosten tussen de varianten, waarbij de Maasboulevardhalte met twee zijperrons of met één
zijperron wordt uitgevoerd. Verder is het subcriterium ‘synergievoordelen’ bruikbaar in de
planstudiefase. In de planstudie wordt hierbij gekeken naar de mate waarin varianten en
raakvlakprojecten elkaar versterken. Wat betreft de exploitatiekosten is er geen onderscheid tussen
de planstudievarianten. Dit subcriterium vervalt.

5.2.3

VERVOERKUNDIGE KWALITEIT

De subcriteria in deze categorie zijn deels bruikbaar in de planstudie.
De subcriteria ´sociale veiligheid´ en ´netwerkkwaliteit van het OV´ zijn bruikbaar binnen de planstudie,
omdat de haltelocatie en –configuratie tussen de planstudievarianten kan verschillen.
Verder vormen de subcriteria ‘betrouwbaarheid en punctualiteit’ en ‘robuustheid van de dienstregeling’
bruikbare toetsingscriteria voor de planstudievarianten.
Dit omdat er bijvoorbeeld variatie in enkel- en dubbelsporigheid en ook in een enkel- of dubbelsporige
halte op de Maasboulevard mogelijk is. Deze varianten scoren verschillend op deze subcriteria.
De subcriteria ´tramgebruik´, ´comfort´ en ´marktbonus’ vervallen, omdat zij niet of beperkt verschillen
tussen de planstudievarianten.

5.2.4

RUIMTELIJKE KWALITEIT

De subcriteria onder deze categorie lijken allen bruikbaar in de planstudiefase.
In de vervolgfase wordt in overleg met de Projectorganisatie TVM bepaald hoe deze subcriteria per
planstudievariant worden ingevuld. Eerste gedachten hierbij zijn om dit in ontwerpateliers en
afstemmingsoverleggen met de gemeente Maastricht te doen.

5.2.5

VERKEER

De subcriteria onder deze categorie zijn deels bruikbaar, maar dienen verder te worden uitgewerkt ten
behoeve van de planstudie. Het voorstel is de subcriteria ‘autoverkeer’, ‘fiets en voetgangers’ en ‘bus’ als
volgt uit te diepen in elementen en eveneens het subcriterium ´tram´ hieraan toe te voegen:


Reistijd voor tram, bus en auto.



Voertuigverliesuren (free flow reistijd tijdens daluren versus reistijd in de spitsuren) tram, bus en auto.



Maximale wachtrijlengtes autoverkeer bij kruispunten met verkeerslichten.



Maximale wachttijden langzaam verkeer bij kruispunten met verkeerslichten.



Gemiddelde wachttijd auto- en busverkeer en tram.

Deze criteria worden door middel van een dynamisch verkeersmodel bepaald in de vervolgfase van deze
planstudie.
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De subcriteria ‘laden en lossen’ en ‘parkeren’ zijn onderscheid tussen de planstudievarianten en worden
hiermee meegenomen. Bijvoorbeeld een enkelsporige halte op de Maasboulevard heeft een minder grote
negatieve impact op deze criteria als een dubbelsporige halte op de Maasboulevard.
Ten behoeve van het subcriterium ‘verkeersveiligheid’ wordt op dit moment een toetsingskader
verkeerveiligheid opgesteld ten behoeve van de variantenafweging in de planstudie.
Het subcriterium ´Scheepvaart en goederenvervoer per spoor´ is in de planstudiefase wat betreft het
binnenstedelijke tracé niet onderscheidend en hiermee niet bruikbaar.

5.2.6

MILIEU EN OMGEVING

De subcriteria in deze categorie zijn deels bruikbaar in de planstudiefase. Het subcriterium ‘geluid en
trillingen’ is bruikbaar ter afweging van de planstudievarianten. Dit omdat bijvoorbeeld in de ene variant
de trambaan dichter bij woningen en bedrijven ligt dan in andere variant. Hetzelfde geldt voor het
subcriterium ‘klimaat, ecologie, water- en bodemkwaliteit’. De ene variant zorgt er bijvoorbeeld voor dat
er groen moet verdwijnen of wordt aangetast, hoewel de andere variant juist meer
uitbreidingsmogelijkheden voor groen biedt.
In de vervolgfase wordt in overleg met de Projectorganisatie TVM bepaald hoe deze subcriteria per
planstudievarianten worden ingevuld. Eerste gedachten hierbij zijn om dit door middel van onderzoeken
te doen en in ontwerpateliers en afstemmingsoverleggen met de gemeente Maastricht en provincie
Limburg. De subcriteria ‘ luchtkwaliteit’ en ‘externe veiligheid’ zijn binnen deze fase niet bruikbaar,
omdat er geen grote verschillen optreden tussen de planstudievarianten.

5.3

QUICKSCAN HALTE QUARTIER DES ARTS

Parallel aan de variantenstudie wordt er een quickscan uitgevoerd naar een halte Quartier des Arts. Doel
hiervan is tweeledig:


Onder welke condities is deze halte in 2017 mogelijk



Hoe ziet een halte er uit nadat op enig moment het autoverkeer geen gebruik meer maakt van de
Boschstraat (noord).

Deze quickscan onderzoekt voor de mogelijke locaties voor deze halte (zie figuur 44) de uitgangspunten,
voor- en nadelen en kosten. Eveneens wordt hiervoor een schetsontwerp gemaakt.
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Figuur 44. Eerste mogelijke oplossingsrichting TVM (groen) met mogelijke locaties halte Quartier des Arts.
Bron: Google Earth Pro en bewerking Aradis.

5.4

ONTWERPKWALITEIT

In de vervolgfase van de planstudie wordt bij het ontwerp van de in dit hoofdstuk beschreven varianten
rekening gehouden met verschillende eisen en wensen, die stakeholders hebben aangegeven.
Hierbij kan gedacht worden aan zaken als dat TVM:


zo goed mogelijk ingepast dient te worden in de omgeving;



onderhoudsarm dient te worden ontworpen;



zo min mogelijk impact moet hebben op het overige verkeer en omwonenden, zowel tijdens de aanleg
als tijdens de bouw.

Een uitgebreid overzicht van de eisen en wensen die bij de ontwerpen in acht genomen worden, is te
vinden in het document ‘Integraal Programma van Eisen. Tram Vlaanderen Maastricht’.
De varianten worden naast het beoordelingskader ook afgewogen tegen het IPvE voor TVM.
In de uitwerkingsfase van de planstudie wordt het ontwerp van de wegprofilering geoptimaliseerd
alsmede de kruispuntontwerpen wat betreft de vluchtheuvels en eilanden in relatie tot de boogstralen van
de bussen en trams.
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Bijlage 1

Basisdocumenten

In het overzicht hierna zijn de basisdocumenten voor de planstudie naar het binnenstedelijke tracédeel
van TVM opgenomen.
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Bijlage 2

Ontwerptekeningen eerste
mogelijke oplossingsrichting

In deze bijlage zijn de ontwerptekeningen op groot formaat opgenomen. In de tabel hierna staat een
overzicht van de bijgevoegde tekeningen.
Tekening
nummer
TVM-1-SP-11101

Versie

datum

Titel

Tekeningsoort

Kilometrering

Schaal

E

11-5-2012

spoorontwerp
tracédeel 1

km 0.000 t/m km 0.250

1:500

TVM-1-SP-11102

E

11-5-2012

spoorontwerp
tracédeel 1

km 0.250 t/m km 0.470

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

TVM-2-SP-11103

E

11-5-2012

spoorontwerp
tracédeel 2

km 0.470 t/m km 0.770

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

TVM-3-SP-11104

E

11-5-2012

spoorontwerp
tracédeel 3

km 0.770 t/m km 1.050

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

TVM-3-SP-11105

E

11-5-2012

spoorontwerp
tracédeel 3

km 1.050 t/m km 1.350

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

TVM-3-SP-11106

E

11-5-2012

spoorontwerp
tracédeel 3

km 1.350 t/m km 1.600

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

TVM-4-SP-11107

E

11-5-2012

spoorontwerp
tracédeel 4

Situatietekening
+
lengteprofiel
Situatietekening
+
Lengteprofiel
Situatietekening
+
Lengteprofiel
Situatietekening
+
Lengteprofiel
Situatietekening
+
Lengteprofiel
Situatietekening
+
Lengteprofiel
Situatietekening
+
Lengteprofiel

km 1.600 t/m km 1.950

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

TVM-1-SP-12101

E

11-5-2012

spoorontwerp

dwarsprofielen TD1

km 0.300

1:100

TVM-2-SP-12101

E

11-5-2012

spoorontwerp

dwarsprofielen TD2

km 0.500 + km 0.700

1:100

TVM-3-SP-12101

E

11-5-2012

spoorontwerp

dwarsprofielen TD3

km 0.900 + km 1.125

1:100

TVM-3-SP-12102

E

11-5-2012

spoorontwerp

dwarsprofielen TD3

km 1.225 + km 1.450

1:100

TVM-4-SP-12101

E

11-5-2012

spoorontwerp

dwarsprofielen TD4

km 1.700

1:100

TVM-4-SP-12102

E

11-5-2012

spoorontwerp

dwarsprofielen TD4

km 1.850 + km 1.925

1:100
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Bijlage 3
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Bijlage 4

Voorstel beoordelingskader
planstudievarianten

Hoofdcriteria

Subcriteria

Element

A. Uitvoerbaarheid

A.1 Technische realiseerbaarheid

Verzoek tot ontheffing
ontwerphandboeken De Lijn nodig
Aanpassing kunstwerken benodigd

A.2 Beschikbaarheid

Eigendom derden benodigd
Aantasting huidige verkeersfuncties

B. Kosten en risico’s

C. Vervoerkundige

B.1 Aanlegkosten

n.v.t.

B.2 Risico’s

n.v.t.

B.3 Beheer en onderhoud

n.v.t.

B.4 Synergievoordelen

n.v.t.

C.1 Sociale veiligheid

n.v.t.

C.2 Netwerkkwaliteit OV

n.v.t.

C.3 Betrouwbaarheid en punctualiteit

n.v.t.

C.4 Robuustheid

n.v.t.

D.1 Ruimtelijke inpassing

n.v.t.

D.2 Beschermde stadsgezichten en monumenten

n.v.t.

D.3 Gebruikswaarde voorzieningen

n.v.t.

D.4 Tram als motor voor ruimtelijke ontwikkeling

n.v.t.

D.5 Flexibiliteit

n.v.t.

E.1 Autoverkeer

Reistijd

kwaliteit

D. Ruimtelijke kwaliteit

E. Verkeer

Voertuigverliesuren
Maximale wachtrijlengtes
Gemiddelde wachttijden
E.2 Bus (OV-as)

Reistijd
Voertuigverliesuren
Gemiddelde wachttijden

E.3. Tram

Reistijd
Voertuigverliesuren
Gemiddelde wachttijden

F. Milieu en omgeving
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E.4 Fiets en voetgangers

Maximale wachttijden

E.5 Parkeren

n.v.t.

E.6 Laden en lossen

n.v.t.

E.7 Verkeersveiligheid

n.v.t.

F.1 Geluid en trillingen

n.v.t.

F.2 Klimaat, ecologie, water- en bodemkwaliteit

n.v.t.

F.3 Hinder tijdens aanleg en onderhoud

n.v.t.
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