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MaastrichtheeftsindsjarenproblemenmetdeverkeersafWikkeling
op de A2. De
problematiek
kentmeerdere
Zo is er sprakevanproblemenrondomdetraverse
aspecten.
zelfbestaande
uit verkeerscongestie
(stoplichtenen vervlechtingvandiverse
verkeersstromen),
veelgeluidhinderen slechteluchtkwaliteit.Daarnaast
zorgtde
onvolledigeverknopingvandeA2 metdeA79 in Meerssen
veeloverlast
voor
en is het
bedrijventerrein
Beatrixhaven
slechtbereikbaar.
Ookkandecapaciteitvanhet
Noorderbrugtracé
onvoldoende
benutworden.Minstenszo belangrijkis datereen
uit gaatvandeA2 diezijn weerslagheeftop deaanpalende
enormebarrièrewerking
buurten.Daardoorwordende stedelijkeen economische
ontwikkelingsmogelijkheden
van
Maastrichtbelemmerd.
Op 1 5 januari2003hebbendeMinistersvanVerkeeren Waterstaat,
de gemeente
Maastricht,de gemeente
bestuursovereenkomst
deprovincieLimburg
Meerssen
en
een
geslotenteneindete komentot eenconcreteuitvoeringvandeA2. Deovereenkomst
heenbetrekkingop een integraleoplossingvandeproblemenrondomde A2, zoals
beschreven
in hetrapport"Maastrichtraaktde wegkwijt". In dit rapportzijn diverse
oplossingsrichtingen
onderzocht
tenaanzienvan
en getoetstaanerkendekwaliteitseisen
verkeer,economische
vitaliteit,leefomgeving,
barrièrewerking,
gezondheid
en
gebiedsontwikkeling.
dateen geïntegreerde
oplossingde
In dit rapportis geconcludeerd
basisvanondertunneling
(dezogenaamde
optimalevariant)hetbestevoldoetaandeze
criteria.
Genoemde
partijenzijn eveneens
overeengekomen
datzij gezamenlijken overeenkomstig
hunverantwoordelijkheden
budgeten
en takeneenzodanigeinzetplegenin menskracht,
ambtelijkeen bestuurlijkebeschikbaarheid
voor overleg,prdluctiesenbesluitvorming
datdebenodigde
besluitvormingstrajecten
de
voor deTracéwetprocedure,
bestemmingsplanprocedure
in tempowordengeleverd
en dePPS-aanbestedingsprocedure
is vastgesteld
doorlopen,
opdat
in
Tracébesluit
2006
en
metprivatepartijen
en
een
er
afsprakenzijn gemaakt,zodanigdataansluitend
de
met concreteuitvoeringwordtgestart.
opgesteld.
wordtondermeereen trajectnota/Mer
Methetoogop deTracéwetprocedure
DezetrajectnotaMERbevatalleinformatiedienodigis om tot besluitvormingen
standpuntbepaling
betrokken.Het
te komen.Hierbijwordenookeconomische
aspecten
voorliggende
rapportzalookin dit trajectbetrokkenworden.
Doelstelling-2
alsEuropees
In 2000zijn dewijkendierondomdeA2 liggenaangewezen
gebied.Dit tetekentdatdezewijken een zwaresociaaleconomische
achterstand
kennen.
Als uitvloeiseldaarvanis op l 8 juni 2002doorhetCollegevan Burgemeester
en
Wethouders
VansnelwegnaarStad"
van Maastrichthet"Europeseprojectvoorstel:
Fonds
vastgesteld.
doordeStuurgroep
Hetvoorstelis vervolgensgeaccordeerd
Europees
21
voor RegionaleOntwikkeling(EFRO)MaastrichtNoordop juni 2002.HetEuropese
OndertunnelingA2 Maastricht
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is gericht hettot standbrengen
projectvoorstel
metals
op
vaneen bredesamenwerking
de stadstraverse
doelhetvergarenvan kennisen ervaringoverde problematiek
A2 op
van
schaal.DeEUbetaalt50°4,en gemeente
Europese
en Provincieieder25°4.

Reedseerderzijn onderzoeken
gedaannaardezeproblematiek.
Dezehebbenechterlouter
betrekkingop deeconomische
logistieke
waarde
deA2
missenhetEuropese
en
en
van
perspectief.
Ookontbreektinzichtin de ontwikkelingspotentie
voor de GSBwijken
grenzend
aan hettracé.Eenvandeonderdelen
vanhetprojectvoorstel
vansnelwegnaar
stadis daaropgeweesthetverzoekaan ECORYSinzichtte gevenin de volgende
onderzoeksvragen:
·

Welkestructurele
economische
effectenzijn te verwachten
vandeondertunneling
deA2,
vanuitnationaal,
internationaal
perspectief
van
voor de stad,stadsregio
Maastrichten MHAL-regio'sen welkekansenzijn er,gegevenhetverkeersmodel
en
visie?
dehuidigestedenbouwkundige
gegeven

·

effectenzijn te verwachten
Welkestructurele
economische
vandeondertunneling
en
de
deparallellewegvoor aanpalende
buurtenen welkekansenzijn er,gegeven
de
huidigestedenbouwkundige
visie?Gadaarvooruit vaneen aantalscenario's.

·

Opwelkemanierenzoudendekansenhetbestebenutkunnenworden
(aanbevelingen)
in relatietot hette voereneconomische
beleid?

·

Watbetekentdetijdelijkebouwputvoordebuurt,destad,stadsregio
en de euregio
zelf?Gadaarvooruit vaneen aantal
t.a.v.de bedrijvigheidin destad,de bewoners
1 de
de
scenario's: helft van wegcapaciteit
4 tot 5 jaar middels1 maal2 rijstroken2
gedurende
75%vandewegcapaciteit
4 tot 5 jaarmiddels2 maal2 kleinererijstroken
3) slechtsl jaardehelft vandewegcapaciteit.

Voorliggendrapportgaatuitvoerigin de op de beantwoording
vandezevragen.Het
worden
beschouwd
a
lshet
onderdeel
het"Projectvoorstel
rapportmoet
eerste
van
van
SnelwegnaarStad".Hetrapportzalwordengebruiktvoordeverderekennisopbouw
en
steunregio's
ervaringmetanderestedenin Europese
overoplossingen
voor
verkeersoverlast
evenalster ondersteuning
en leefbaarheid,
vandecommunicatie
over
de aanpak
de aanpalende
verbeteringen
deA2
stadstraverse
GSB-buurten
van
van
voor
en
economische
partnersop regionaalniveau.

WethouderEconomische
structuurversterking,
mobiliteit,milieu en grondzaken
gemeente
Maastricht
mr. J.J.M.Aarts
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In deze studiein opdrachtvande gemeente
MaastrichtheeftECORYSin samenwerking
de
effectenvanondertunneling
met UniversiteitAntwerpendeeconomische
vandeA2 in
Maastrichtin kaartgebracht.Dit is zowelgebeurdvoordeeffectendie na ingebruikname
ingrepen)verwachtmogen
vandetunnel(inclusiefeen aantalandereinfrastructurele
worden- dezogenaamde
structureleeffecten- alsde(negatieve)
effectendietijdensde
de
is
bouwoptreden.In samenhang
effectenstudie
met economische
wat de
nagegaan
consequenties
deondertunneling
deruimtelijkeontwikkelingsmogelijkheden
van
voor
alsdeaanpalende
vanMaastrichtzijn. Hierbijis zowelgekekennaarwerklocaties
is
buurten.Tenslotte in destudienagegaan
hoevooreen optimalesamenhang
tussen
infrastructuur
en ruimtelijkeontwikkelingkanwordengezorgd.Destudiedoeteenaantal
aanbevelingen
vooreen verdereoptimalisatievandeplannen.
De ec()/7o/17ischee//ècien/k/ i/l,'b'eb/'l/ik//(////e
Deaanlegvandetunnelleidt voor hetwegverkeer
Daarnaast
tot reistijdwinsten.
ontstaat
ookwinst voorhetgoederenvervoer
doorde toenamevandeleverbetrouwbaarheid.
Circa
30 procentvandezebatenvaltbinnenMaastricht,20 procentkomtterechtbij personen
(of bedrijven)diein Maastrichtwerken,recreëren
etc.maarelderswoonachtigof
gevestigdzijn en circa50 procentvande batenkomtterechtbij hetdoorgaande
verkeer
datdoorMaastrichtrijdt maareen herkomsten bestemming
buitenMaastrichtheeft.
Dezeeffectenhebbenop een doorwerkingin deeconomie.
Zuid-Limburgondervindthet
grootsteeffectop hetregionaleproductin vergelijkingmetdeandereregio's,waarbijde
effectenhetgrootstzijn in Maastricht.Debeideonderzochte
varianten('optimaal'en
'suboptimaal')ontlopenelkaarweinigin economische
effecten.Deondertunneling
verhoogthetregionaleproducten de werkgelegenheid
in Zuid-Limburgen in het
bijzonderin Maastrichtin de periode2012-2014aanzienlijkin verhoudingtot de
gemiddelde
jaarlijksegroei.In deoverigeregio'szijn deeffectenaanzienlijkgeringer.
berekening
Eeneersteoriënterende
vandebatenop basisvandejaarlijkseverhogingvan
hetbinnenlands
productvanNederlandtoontaandatwaardevande baten(contant
gemaaktnaar2010)ongeveerl mld. eurobedragen
(prijspeil2003).Hier tegenover
de
denegatieve
b
aten
tijdens
bouwfase,
deaanlegkosten
moeten
vanalle
projectonderdelen,
deexploitatiekosten
en de externeeffectenwordengesteld.
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Qjdensde bomj
Deecononiische
Tijdensdebouwvandetunnelontstaanreistijdverliezen
verlies
voor hetwegverkeer,
de
de
door afhamevan leverbetrouwbaarheid
voor hetgoederenvervoer
en langereroutes
doordathetverkeergaatomrijden.Ruwweg35 procentvandezeeffectenkomtdirectten
lastevanMaastricht.Deoverigeeffectenkomenterechtbij personen
(of bedrijven)diein
Maastrichtwerken,recreëren
etc.maarelderswoonachtigofgevestigdzijn (circa25
verkeerdatdoorMaastrichtrijdt (circa40procent).
procent),en bij hetdoorgaande
Ookdezeeffectenhebbeneendoorwerkingop deeconomie.Maastrichten de restvan
Zuid Limburgwordengeconfronteerd
effect.Heteffectis het
methetgrootstenegatieve
d
tot 50%gedurendee periode2008-2011en
grootstbij een reductievandewegcapaciteit
hetkleinstbij eenreductietot 5O°/, enkelin 2011.Eenreductietot 75°4vandecapaciteit
de periode2008-2011
gedurende
verlaagthetregionaleproductmeerdaneen reductietot
impactvandeeffectenis weliswaarbeperktmaar
50°/)enkelin 2011.Deeconomische
nietonderschat
worden.
D
it
geldtin
bijzondervoor een reductietot 5O°/o in de
moet
periode2008-2011.
Dec()/7seql/e/7lies
)'()()/' be/a/7,g'/'ijke /()c(//ie,s' i// cle s/ac/é// de (1(//l/)(//e/7(/e /)l/l//'/e/7
beperktzichtot eenkleinaantal
DeinvloedvanhetA2-projectop kantoorontwikkeling
locaties.Dit heeftvooralte makenmetde beperktebeschikbaarheid
van ruimte.
Belangrijkevoorwaarden
zijn: zichtlocatie,goedeontsluiting
voor kantoorontwikkeling
en ruimte.HetEuropaplein
en DeGeusseltzijn daarombij uitstekdelocatieswaar
ontwikkelingenkunnenwordenverwacht.
buurtenWittevrouwenveld
Eenandergunstigeffectbetreftdeaanpalende
en
Wyckerpoort.Deaanlegvande tunnelzorgthiervooreenverminderde
barrièrewerking.
Zodoendekunnendebewoners
dezewijkengemakkelijker
Nequenter
gebruik
en
van
makenvanelkaarsvoorzieningen.
Dit heefteen positiefeffectop hetnieuwaan te leggen
winkelcentrum
in de wijk Wittevrouwenveld
nieuwewoningen.
en dehiergeplande
doorhetA2-projectkunnenvooral
Positieveeffectenop bedrijventerreinontwikkeling
wordenverwachtop hetterreinMaastricht-Eijsden.
Dit terreinkrijgt doordesterk
bereikbaarheid
verbeterde
een vergroteaantrekkingskracht
op bedrijvenin hetsegment
distributie.
b
iedtalsgevolg
DelocatieBeatrix-haven
transporten
vande verbeterde
de
ontsluitingnaar A2 mogelijkheden
vooreen kwaliteitsimpuls.
effectenkanalslaatstedeimpactop deimagoverbetering
worden
Naastbovengenoemde
genoemd.
werkpositiefuit op hetvestigingsklimaat
Dezeimagoverbetering
en leidt zo
indirecttot eenvergroteaantrekkingskracht
vandestadop bedrijven,vanuitNederlanden
hetbuitenland.

'

Hierbijzijn(positieve)
effecten
dietijdensdebouwkunnenoptreden
doordatereenimpulsopdeeconomie
vanuitgaat
gelaten.
buitenbeschouwing
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Depotentiesoptimaalbeniuten:onzeaanbevelingen
Bepaaldevoorkeurvoordebouwvariantaandehandvandeeconomische
effecten
Dewijze waaropdebouwvandetunnelwordtaangepakt
kanbehoorlijkeeconomische
consequenties
voor Maastrichthebben.Heteffectis hetkleinstbij eenreductietot 50°4
enkelin 2011.Eenzo kortmogelijkebouwtijdis dusbelangrijkerdaneen lagere
capaciteitsbeperking
economische
effectenvan
overmeerjaren.Dedooronsvastgestelde
de verschillende
variantendienendanookzorgvuldigte wordenafgewogen
tegende
kostenvandevarianten.
Hierbijverdienthetaanbeveling
ofeen'2-2 systeemmet
om naderte onderzoeken
versmaldewegstroken'daadwerkelijk
leidt.Wellichtdat
tot 75%capaciteitsreductie
sprakeis vanminderofzelfsgeencapaciteitsreductie.
In datgevalvormtdezeoplossing
alternatiefvoordebouwfase.
een interessant
Bepaaldevoorkeurvoordetunnelvariantaandehandvankostenendeverkeerskundige
aspecten
effectenvandebeideonderzochte
Deeconomische
variantenvoorondertunneling
(de
de
optimaleen suboptimale
variant)ontlopenelkaarweinig.Ookdifferentiërende
variantennauwelijksin deontwikkelingskansen
locaties.Alleenvoor
vandeonderzochte
DeGeusseltmageen duidelijkverschilin bereikbaarheid
verwachtworden.Eenkeuze
tussendebeidevariantenis daarmeevooraleenzaakvankosten,verkeerskundige
stedenbouwkundige
kwaliteiten leefbaarheidsaspecten.
aspecten,
Besteed
aandachtaande vormgevingvanhetj7ankerendverkeersbeleid
Debereikbaarheidseffecten
kunnenal sneltenietwordengedaandoorflankerendbeleid
(verkeerscirculatie,
stoplichten,verkeersdrempels
dienendanook
etc.).Dezemaatregelen
zorgvuldigontworpente worden.
Sluitmethetstedenbouwkundige
conceptaanbij deondertunneling
Denoordzijde(DeGeusselt)
dezuidzijde
(Europaplein)
kunnenworden
en
gepositioneerd
als'toegangspoorten'
mogelijksymbolische
füncties.Voor de
met
noordzijdegeldtdateendergelijketoegangspoort
tevensverbindingen
tot standkan
brengentussenDeGeusseltenNazareth.Voor de meercentraalgelegenlocaties
(Wittevrouwenveld-Noord
en Wyckerpoort)geldtdatde preciezestedenbouwkundige
invullingvanhettunnelbakconcept
cruciaalis voordeverbeteringvan leefklimaaten
cohesie.
Ontwikkeleenintegralevisieop denoord-enzuidzijde
Hetrisicoligt op deloerdathetA2-projectleidt tot eenvormigheid
vandiverselocaties:
kantoren,voorzieningen
en woningenin vasteverhoudingen
en gelijkekwaliteiten.Dit
geldtvooralvoor DeGeusselten dezuidzijdevande stad.Maastrichtheeftechtermeer
baatbij eensterkeredifferentiatietussendedeelgebieden.
Destrategiezouhierbijmoeten
zijn om dezuidzijdezichgrotendeels
eigenkrachtvia
marktvolgende
aanpakte
een
op
latendoorontwikkelen.
HetintegraalontwikkelenvanDeGeusselten omgevingvraagt
Hiervooris een ruimtelijk
een actieve,marktmakende
aanpakvande gemeente.
samenhangend
conceptnodigvoor denoordelijketunnelentree.
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Ontwikkeleenintegralevisievoor Wittevrouwenveld
Noorden Wyckerpoort
doorde aanlegvande tunnelontstaater een verminderde
barrièrewerking
vande A2
de
de
Debewoners
en Wyckerpoort.
tussen wijkenWittevrouwenveld
van wijkenkunnen
gemakkelijkeren meergebruikmakenvanelkaarsvoorzieningen,
waarvooreen breder
draagvlakontstaat.Hetnieuwaan te leggenwinkelcentrumin de wijk Wittevrouwenveld
woningbouwvormenhiertoeeenprimaeersteontwikkeling.
en de geplande
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Inleiding

l.l Achtergronden doelstelling
De/)/Y)/)/e//l(//iek
MaastrichtkamptaljarenmetforseproblemenrondomdeverkeersafWikkeling
op deA2.
Dezeproblemenbetreffennietalleendebereikbaarheid
vandestaden deregiomaarook
deleefbaarheid
mogelijkheden
ruimtelijke
economische
ontwikkelingin het
en
en
voor
gebied.
In hetin 2002verschenen
rapport'Maastrichtraaktde wegkwijt ii' wordtaangegeven
datdeverkeersproblematiek
deelproblemen
bestaat:de
ronddeA2 uit meerdere
problematiek
veel
op deTraverse(stoplichten,vervlechtingvandiverseverkeersstromen,
geluidhinderen slechteluchtkwaliteit),de onvolledigeverknopingvandeA2 metde A79
diein Meerssen
voor forseoverlastzorgt,de slechtebereikbaarheid
vanbedrijventerrein
Beatrixhaven
hetonvolledig
kunnen
benutten
decapaciteit
van
en
vanhetNoorderbrugtracé.
heeftook een effectop destedelijkeen economische
Deverkeersproblematiek
ontwikkelingsmogelijkheden
die vandeA2 uitgaat
van Maastricht.Debarrièrewerking
heefteen negatieve
neerslagop aanpalende
wijken en buurten.Ookwerklocaties
die
ontslotenwordendoordeA2 krijgenmeerenmeerte makenmetnegatieve
effecten
onderinvloedvande oplopende
congestie.
Dit geldtvoorzowellocatiesin hetnoorden
Maastricht
a
ls
zuiden
ten
van
ervan.
in 1997uitvoerde'Probleemanalyse
DedoorhetNEI voor de BouwdienstRijkswaterstaat
economieA2 passage
Maastricht'kwamtot soortgelijkebevindingen.
Devolgende
201
de
negatieveeconomische
effectenwerdenvoor 0 verwachtab verkeersknelpunten
nietzoudenwordenaangepakt:
distributieproblemen
en
· Directeeffecten:verliesvanreistijden oplopendereiskosten,
problemenin deafhandelingvanbezoekersstromen.
voorbedrijven,
· Indirecteeffecten:beperkteuitbreidingsmogelijkheden
kostenstijgingen,
locatiewaardering
verminderde
en verhuisgeneigdheid.
Ondanksallestudiesbestondlangetijd weinigzicht opeensnelleaanpakvande
problematiek.
Begin2003is de besluitvorming
rondom
overdeaanpakvandeknelpunten
deA2 echterin een stroomversnelling
gekomen.Injanuarivandatjaarhebbende
MinistervanV&W, de gemeente
Maastricht,de gemeente
Meerssen
en deprovincie
Limburgeen bestuursovereenkomst
geslotenom te komentot oplossingvandeze
problematiek.
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Integraleaanpakwin deet/èctanalvse
Maastrichtwil deinfrastructuurverbetering
in hetgebieden deruimtelijke
De gemeente
ontwikkelingin gezamenlijkheid
oppakken.In onzeaanpakhebbenwij daaromeen
integraleaanpakcentraalgesteld.Zoweldeeconomische
effectendievoortkomenuit de
infrastructuurverbetering
alsdeconsequenties
diezij hebbenvoor hetruimtelijk
zijn in samenhang
in kaartgebracht.In destudieis explicietnagegaan
wat de
programma
consequenties
zijn vaneen verbeterde
bereikbaarheid
op deruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden
effectenzijn zoveel
en viceversa.Deeconomische
mogelijkzowelop regionaalniveau(MHAL-gebied)alsvooreen selectievan locatiesin
Maastrichtzelf in kaartgebracht.
/)()/en/ie.s in kauri,ge/)/'(/c///
lü-/i/n/e/iike
in kaartbrengenvande economische
effectenvan hetproject,zijn we
Naasthetgedegen
hoevooreen optimalesamenhang
tusseninfrastructuur
tevensnagegaan
en ruimtelijke
ontwikkelingkanwordengezorgd.Opbasishiervandoenwe aanbevelingen
hoede
kansendie hetprojectbiedtte realiseren.
Onzeanalysereikthiermeebouwstenen
aan
de plannen
verdere
projectoptimalisatie
de
M
aastricht.
gemeente
van
vooreen
van

Leren\'0/// e/kuar
wil de gemeente
Maastrichthetprojectookbenuttenvoorkennisopbouw,
In EFRO-kader
hetuitwisselenvanervaringen
metanderestedenen komentot een
samenwerkingsverband
tussendeeconomische
partnersin deregio.Insteekis het
uitbouwenvande kennishoemeteen dergelijkeinfrastructuuringreep
metnamede
buurtenkunnenwordenbenut.In destudieis danooknagegaan
kansenvooraanpalende
wat de gevolgenvoordezebuurtenzijn en hoehierhetbesteop kanwordeningespeeld.
Ook()(),U\'()()/'(/e/l)"(/e//'/"keL:t/èc'/e//
de nodige
Deinhashctuuwerbeteringen
vandeA2 zullentijdenshetbouwproces
de
overlastmetzichmeebrengen.
Eengoedeplanningen aanpaktijdens bouwkandeze
Maastrichtwil daaromin eenvroegstadiumvan
overlastechterbeperken.
De gemeente
hetprojectinzichtin deeconomische
effectendievoortkomenuit verkeersoverlast
tijdens
debouw.ECORYS-NEIbrengtdaaromookdezeeffectenvooreenaantalalternatieven
in kaart.
voor hetbouwproces
Ded()e/sle/l///ge//
komenwij tot devolgendedoelstellingen
Opbasisvanhetbovenstaande
voor de studie:
·

·
·

efecten( tijdensdebouwenstructureel)vaneen
Hetbepalenvandeeconomische
aantalalternatieven
deverbetering
via deA2 in
voor
vandeverkeersajïvikkeling
Maastricht.
efectenvandeze
Hetin kaartbrengenvandeconsequenties
vandeeconomische
destad.
alternatievenvoorbelangrijkelocatiesin
effectenbiedenvoorhetruimtelijk
Hetbepalenvandepotentiesdiedeeconomische
deaanpalende
b
uurten.
programmaen

figuur,waarinweonze
zijn weergegeven
in onderstaande
Dezedriedoelstellingen
aanpakhebbenverbeeld.
OndertunnelingA2 Maastricht
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(ruimtelijkprogramma)
Invoer

Resultaten

l
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Het rapportvolgtdeindelingin figuur l.l. Hoofdstuk2 bevateen overzichtvande
uitgangspunten
diein dezestudiedooronszijn gehanteerd
en geefteen omschrijvingvan
deverschillende
variantendiezijn onderzocht.
Ookbevatdit hoofdstukeenoverzichtvan
delocatiesdiein dezestudiezijn meegenomen.
In hoofdstuk3 presenteren
we de
economische
effectendietijdensdebouwoptredenen de te verwachtenstructurele
economÈche
effecten(dusna realisatievanhetproject).In hoofdstuk4 schetsen
we de
effecten.
potentiesvoor hetruimtelijkprogramma
onderinvloedvandeeconomische
Hoofdstuk5 bevattenslotteop basisvanonzebevindingen
eenanalysevoor een verdere
optinalisatievanhetinhastructurele
ruimtelijk
en
programma.
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2 Pro.jectdefinitie

2.1

Inleiding
Paragraaf
2.2bevateenoverzichtvandeuitgangspunten
diein dezestudiezijn
gehanteerd
variantendiezijn onderzocht
en geefteenomschrijvingvandeverschillende
zowelvoordebouwfasealsvoor de daadwerkelijke
vormgevingvandeinhastructuur.
Ookzijn belangrijkeuitgangspunten
vermelddiegemaaktzijn bij de
enaannames
de
bepalingvan effecten(niveauvaneconomische
groeie.d.).
Paragraaf
locatiesdiein dezestudiezijn
2.3.bevateenoverzichtvandeMaastrichtse
onderzocht.

2.2 Alternatievenondel1unneling
A2
In dezestudiezijn in overlegmetdeopdrachtgever
bouwalternatieven
opgesteld
en zijn
deprojectalternatieven
uitgewerkt.Daarnaast
is eenreferentiealternatief
opgesteld.De
economische
effectenvaneenverbeterde
verkeersafWikkeling
deA2
kunnen
alleen
op
wordenbepaalddoordezeaf te zettentegendit referentiealternatief
(watgebeurter als
hetprojectnietwordtuitgevoerd).

2.2.1 Altel°llatieven
tijdensde bouw
Voordebouwfasezijn deeffectenonderzocht
vandrie theoretische
- alternatieven:
is in de
waarin50%
dewegcapaciteit
beschikbaar
Eenalternatief
van
vormvan2xl
·
rijstrookvoordeperiode2008-201l.
is in de
beschikbaar
vormvan
· Eenalternatiefwaarbij75°4vandewegcapaciteit
versmalde
2x2rijstrokenin de periode2008-2011'.
is in de
beschikbaar
vormvan2xl
· Eenalternatiefwaarin50°/) vandewegcapaciteit
rijstrookuitsluitendin 2011.

2

IndedoorGrontmij
uitgevoerde
studienaardereistijden
wijstGrontmij
eropdathetmaardevraagisof een2-2 systeem
metversmalde
rijstrokenopdeTravaseechteencapaciteitsreductie
datdecapaciteit
van25%.Eenredenisallereerst
voornamelijk
bepaald
Ten
wordtdoordeverkeerslichtenregelingen
vandeTraverse
en nietzozeerdoordevormgeving.
tweedebedraagt
indehuidigesituatiedemaximumsnelheid
rijstroken
zullen
slechts50km/u.Versmalde
opdeTraverse
dusooknietdirecttot eensnelheidsreductie,
leiden.
enduscapaciteitsreductie,

OndertunnelingA2 Maastricht
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2.2.2 Depro.jectalternatieven
Voorde vormgevingvan de inhastructuurnadebouwis een tweetalvarianten
'. Eenbelangrijkebouwsteen
opgesteld
hiervooris destudie'Maastrichtraaktde weg
kwijt'geweest.
optimalevariant:
De eerstevariantis dezogenaamde
· Detunnelbeschiktovervolledigeop-en afrittenen looptonderde traverseen de
door.
tweekruispunten
de tunnel,dustussenKruisdonken deGeusselt
Vóór
verandertin principeniets,
·
de
verkeervlak voor Geusselteen 2X2tunnelbakin
behalvedathetrechtdoorgaande
rijdt.
komthetverkeerweerbovenzodathiervolledigeuitwisseling
· VóórhetEuropaplein
is.
mogelijk De toe-en afÏit bij de tunneluitgang
Europaplein
zijn 2xl rijstrook(er
wordtwel rekeninggehouden
doorrekening
2x2in
laterefasevanhet
een
met
van
de
project).Detweehuispuntenvandezetoe- enahit met Kennedysingel
zijn
geregelde
kruisingsvlakken
waarbijhetverkeeruit de tunneleen hoofdrichtingmoet
worden.Dit om terugslagin de tunnelzo veelmogelijkte voorkomen.
inhastructuurbovenopde tunnelbaktussendeGeusselten
· Debestaande
Regentesselaan
blijft ongewijzigd,dochde vri bij de Scharnerweg
zalzodanig
wordendatverkeerin oost-westrichtingen vice versameergroenkrijgt
aangepast
dannu hetgevalis. Dit gaattenkostevande groentijdin noord-zuidrichting.In deze
richtingbiedtde tunnelimmersextracapaciteit.
op deA2. Dezewordtgevormd
· Er komteennieuweontsluitingvandeBeatrixhaven
dooreen nieuweweg,deelsparallelaan deN586(Meerssenerweg).
Dezenieuweweg
kruistongelijkvloersmethetspoorendeMeerssenerweg.
Denieuwewegwordtals
2xl uitgevoerd(Noorderbrugtracé).
weggennet
op deA79 en halve
· Volledigeaansluitingvanhetonderliggende
aansluitingop deA2.
de
· AfsluitingvandeafÏit Bundeop A2.
decapaciteit
deVliegveldweg
(snelheidvan70km/unaar80
van
· Vergrotenvan
km/u).
is
Daarnaast
Dezevariantis identiekaande
er een 'suboptimalevariant'geformuleerd.
optimalevariantmetuitzonderingvande tweezuidelijkeaansluitingen
op hettunneltracé
de tunnelniet
hoogte
deGeusselt.
ontbreken.
Hiermee
Dezeaansluitingen
maakt
ter
van
de
uit van 'ring' om Maastrichtmaarligt hetzwaartepunt
bij het
zozeeronderdeel
verkeeren debereikbaarheid
faciliterenvanhetdoorgaande
ZuidMaastricht.
van

2.2.3 liet ref"erel]tiealterl)atief
wordenafgezettegenhetreferentiealternatief.
De projectalternatieven
Het
referentiealternatief
is eenbeschrijvingvandesituatiedieoptreedtindiende verbetering
vandeA2 in en om Maastrichtgeendoorgangvindt.Hetgaatderhalveom een situatie
'

wordtaangetekend
weliswaar
Voordevolledigheid
datdeprojectvarianten
belangrijke
knelpunten
indeinfrastructuur
in
oplossen
Maastricht
waaronder
resteren,
metbetrekking
verkeer.
tothetmaaskruisend
maardaternogwelknelpunten

Ondertunnehng
A2 Maastricht
18

ECORYS
Ak

aangevuld
waarinde huidigetraversedoorMaastrichtblijftbestaan
metvoorziene
verbeteringen
dieongeachtdeplanvormingomtrentde A2 in iedergevalzullen
etc).4
realisatiespitsstroken
plaatsvinden
(bijvoorbeeldinstellengroene-golfregeling,
2.2.4 Belangri.jke
llitgal)gspljl)ten
en aa])l)alncs
7"l'jd.$'/7()/'ij()/7

Uitgegaanwordtvaneeningebruikname
vandenieuweinhastructuurin 2012.De
effectenwordenvervolgensberekendoverdeperiodetot 2030.
/:"('()/7()////'.\'c'/7c'
en

,s'c'c'/l(//'l'()'.\'
de/n()g/'u/isc//e
worden
Deontwikkelingenin hetreferentiealtematief
en deprojectalternatieven
beschouwd
C
oordination
hetCentraal
Plan
binnenhetEuropean
(EC)scenariovan
is
binnendrielangetermijnscenario's
Bureau.HetEC-scenario het'middenscenario'
en
hanteerteenjaarlijkse
wordtstandaard
gehanteerd
bij dit soortstudies.HetEC-scenario
economische
groeivan2,75procent.

/)isc7)///()]'oe/
Deeffectenwordennettocontantgemaakt.Dit houdtin dateffectendie laterin de
periodeoptredenminderzwaarmeewegen
daneffectendieeerderoptreden.Deeffecten
wordencontantgemaaktmetbehulpvaneendiscontovoet.
Dehuidigevastgestelde
kosten-batenanalyses
discontovoet
maatschappelijke
en economische
voor
effectrapportages
is 4 procent.
/'/i/"s/)e//
Voorhetbepalenvandeeffectenwerkenwe meteen vastprijspeil.We gaanbij de
bepalingvandeeffectenuit vanhetprijspeilvan2003.

2.3 De geselecteerde
locaties
Bij deselectievan locatiesdie in dezestudiezijn meegenomen,
is een onderscheid
gemaaktin eentweetalgroepen:
1. Projectgerelateerde
locuties.Dezelocatiesliggentussendenoordelijkeen zuidelijke
stadsentree
langsdeN2 (plangebied)
ofbinnendeinvloedssferen
vanhetplangebied
opeenietsgrotereafstand;
2. Overigelocaties.Vandezelocatiesis hetonzekerofze invloedondervinden
van het
opgesteld,
A2 project.Voordezelocatieszijn geenlocatieprofielen
maarzijn in het
rapportkwalitatiefbeschreven.
Bij deselectievandelocatiesheeftECORYSdevolgendecriteriaalsuitgangspunt
gehanteerd:

4

indedoorGrontmij
uitgevoerde
Dezeinvullingvanhetreferentie-alternatief
isslechtsin zeergeringemateverwerkt
inhetmodelnietgeoptimaliseerd.
Ditbetekent
dat
verkeersstudie.
Zois metnamedehuidigeinstelling
vanverkeerslichten
heeftgeleid.Debatenvandeverbeteringsalternatieven
hetreferentiemodel
waarschijnlijk
uitkomsten
totnegatievere
kennendaarmee
Deomvanghiervanisonbekend.
ooknaarallewaarschijnlijkheid
eenoverschatting.
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Depotentiesvanuitruimtelijkeoptèk:de gekozenlocatieszijn bestaande
ofnieuwte
ontwikkelenlocatiesaan ofnabijde A2, waarin ruimtelijkeoptiekmogelijkheden
zijn.
Locatiesvaneen vergelijkbaarschaalniveau:
ECORYSheeftervoorgewaaktdatde
locatiesvaneen enigszinsvergelijkbareomvangzijn.

/'l'()/'c'c'/,g't'/'c'l(//L'L'/'(/L'/()c(//ie.\'

directderuimtelijkDelocatiesbinnenhetplangebied
vandeA2 ondervinden
economische
effectenvande voorgenomen
infrastructuurverbeteringen
aan de A2.
hebbenwe een aantalwerklocaties
geselecte
erdwaareffectenkunnenworden
Daarnaast
verwachtalsgevolgvanhetproject,maardienietdirectbinnenhetplangebied
liggen.
Hierbij is rekeninggehouden
aan locatiesdiegekenmerkt
meteen zekereverscheidenheid
wordendoorkantoren,bedrijven,wonen,detailhandel
etc.Hetgaatom zowelbestaande
alsnieuwte ontwikkelenlocaties,namelijk:
Noord:strooklangsde oostkantvandeN2, vanafde noordelijke
· Wittevrouwenveld
stadsentree,
tot aan de Schamerweg.
de
de
de
· Wyckerpoort:betreftdestrooklangs westkantvan N2,vanaf noordelijke
stadsentree,
Heerderweg.
tot aan hetzuidelijkgelegenbedrijventerrein
Europaplein,
onderverdeeld
in
locaties:
twee
·
langsdeN2
a) Noordoost:hetgebiedtennoordoosten
vanhetEuropaplein,
de
omhoog,tot aan Schamerweg.
b) Noordwest:hettennoordwesten
gelegenbedrijventerrein
vanhetEuropaplein
Heerderweg.
westkantvandeMaas
· Binnenstad:
Céramiqueterrein
·
· Randwyck-Noord
· Beatrixhaven
· DeGeusselt
()ve/'l:g('/()c(l/ie,\'
Dezeoverigelocatiesliggenalle op een relatiefgroteafstandvande A2. Mogelijkerwijs
ondervinden
ze invloedvandeveranderingen
aan de A2. Het gaatom de locaties:
Maastricht-Eijsden
· Bedrijventerrein
(Belvédère)
Bosscherveld
· Bedrijventerrein
Bedrijventerrein
M
aastricht
A
achen
Airport(MAA)
·
kaartbeeld
zijn delocatiesweergegeven.
In onderstaand
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3.1

Economischeeffecten

Inleiding
effectendiezoweltijdensdebouw
In dit hoofdstukpresenteren
we de economische
optredenalsdeeconomische
effectendieverwachtmogenwordenna realisatievanhet
project'.Wedoendit zoveelmogelijkop tweeniveaus:specifiekvoor Maastrichten voor
de regio(hetMHAL-gebied).
3.3de
In paragraaf3.2komendeeffectenbij ingebruikname
aan bod,in paragraaf
effecten
effectentijdensde bouw.Voorbeide'fasen'besteden
aandacht
dedirecte
we
aan
uitgedruktin reistijd-,transportkostenvandeveranderingin bereikbaarheid,
en
bereikbaarheidsveranderingen,
betrouwbaarheidseffecten,
deindirecte
effecten
aan
van
en
uitgedruktin effectenop bruto-regionaal
producten werkgelegenheid.
Deconclusies
wordengepresenteerd
in paragraaf3.4.In dit hoofdstukbeperken
weonstot de
uitkomstenvandeberekeningen,
in bijlagenl en 2 wordtnaderingegaan
op de
de
3
verkeersstudie
gehanteerde
methodiek.In bijlage is
diealsbasisheeft
opgenomen
de
gediendvoordebepalingvan economische
effecten("BepalenreistijdenMaastricht",
Grontmijapril2004).
/)//'e('/e('1/ ///(///'ec/eé//eck'/7
effectrapportages
conformdeOEl-leidraadwordtin de praktijkvaakeen
In economische
onderscheid
gemaaktnaardedirecteen indirecteeffectenvaneen project.Dedirecte
effectenzijn deeconomische
waarderingvooreenverandering
in bereikbaarheid.
Het
betrefthierbijdemonetarisering
in reistijden,reiskosten
en in
vanveranderingen
betrouwbaarheid.
Deindirecteeffectenzijn hetgevolgvaneen
bereikbaarheidsverbetering;
hetzijn additioneleeffectenop werkgelegenheid
en regionale
productie.
bereikbaarheid
wordtgedaanvia hetmonetariseren
Dewaarderingvaneen veranderde
en bedrijven(de
Dezereistijdwinsten
vanreistijdwinsten.
gevenaanhoeveelpersonen
Dit werktvervolgens
gebruikers)in potentiewillen betalenvoordebeterebereikbaarheid.
doorin deeconomieomdatmensenanderebamngaanvervullen,meergaanwerkenen
bedrijvenlageretransportkosten
hebben(enduseen betereconcurrentiepositie).
uit de
zijn berekendmetbehulpvande bewerktegegevens
Dereistijdwinsten
verkeersmodellen.
Hieruitvolgt perverkeersrelatie
een reStijdwinstper
5

Hierbijzijn(positieve)
doordatereenimpulsop deeconomie
effectendietijdensdebouwkunnenoptreden
vanuitgaat
uitgevoerde
studie:
buitenbeschouwing
zijnbepaald
in eendoorGrontmij
gelaten.Deveranderingen
inbereikbaarheid
"Bepalen
reistijden
Maastricht,
april2004".
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verplaatsingsmotief.
Voordiegenendievoorheenreisdenis de reistijdwinstgeheel
gewaardeerd,
theorievoordehelft
voordenieuwereizigersconformdeeconomische
('rule ofhalf).
Vervolgenshebbenwe dezereistijdwinstvermenigvuldigd
meteen tijdwaardering,
i
s
de
waarbijuitgegaan vaneen groeiover tijd. ConformdeOEI-leidraadbedragen
de
tijdwaardering
debijrijdersin
personenauto's
80
die
de
procent
voor
van van
autobestuurders.
Deindirecteeffecten(deadditioneleeffectenop werkgelegenheid
productie)
en regionale
zijn bepaaldmethetmodelMOBILEC.Dit modelvoorzietin een wisselwerking
tussen
economieen mobiliteiten in een onderlingebeïnvloeding
regio's.Vanhetmodel
van
MOBILECis deversieMOBILEC-Benelux
vandeUniversiteitAntwerpengebruikt,die
alleregio'sin Nederland(dezogenoemde
COROP-gebieden
vanhetCBS)en België
alsmedehetGroothertogdom
(arrondissementen)
Luxemburgbeschrijft.Hiermeeis
mobilec bij uitstekgeschiktom een schattingte makenvande indrecteeffectendiein
degrensregio's
zullenoptreden'.

3.2 Effectenna ingebl"uiknalne
hebbenwe
Voordeperiodenadeingebruikname
vandetunnelen debouwperiode
dezelfdeeffectenbepaald.Het groteverschilis datna ingebruikname
positieveeffecten
resulterenen tijdensdebouwfasenegatieveeffecten.

3.2.1 Effectenop regionaalniveall
Rel:s/l'jc/jl'i//s/e/7
Alvorensheteffectop regionaalniveaute monetariseren
geefttabel3.1 de verandering
in
reistijdentussendereferentievariant
de
tunneloplossingen
tien
twee
en
weervoor
belangrijkerelatiesin enom Maastricht.Hetbetreftin allegevallenreistijdenin de
ochtendspits.

6

Erwordtrekening
gehouden
metdeinvloedvanhettransport
is alseen
vanennaarDuitsland,
maardeDuitseeconomie
Dd betekent,
dathetmodelheteconomische
effectvandealternatieven
externefactoropgenomen.
opdeaangrenzende
Duitseregio'snietkanberekenen.
Ditis geengrootbezwaar,
wantdebetekenis
Maastricht
vandestadstraverse
voorde
Duitseregio'slijktverwaarloosbaar
klein.
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Tabel3 1

Reistijdveranderingen
(in °/0)op 10relatiestussenreferentiesituatieen beidetunnelvarianten(ochtendspitsin
2010)
00
l

~
~ A2 Gronsveld
A2 MA Airport g Cadieren Keer
A2 MA Airport ~ Beatrixhaven
A2 Gronsveld~ A2 MAAirport
A2 Gronsveldg CentrumMaastricht
A2 Gronsveld~ Valkenburg
Amby g Belvedère
Amby ~ Station

A2 MAAirport

l

CentrumMaastricht

A2 MAAirport

l
l
l
l
l
l
l

"

W

l

00 0
l

-13°6

l

. "
-13%

·

-45°/o

l

l

-9°/,

l

-9°/,

l

-43°/,

l

-41%

l

-37%

l

-36%

l

-30%

l

-6°/,

l

l

-26%

l

-13%

l

l

-36%

l

-45°/,

-26%
-13%
-36%

1)4,°!)

A7.9,V,a!,k,e,n.b,r,u,gg_M,a,a,st,r,i,c,h,t,Z,u.i,d,we,st

4.°§)

In tabel3.2zijn dereistijdwinsten
dieoptredenonderinvloedvande
opgenomen
reistijdveranderingen.
zijn naarmotiefuitgesplitst.De nettocontante
Dereistijdwinsten
waarde(NCW)vande tunnelvariantis bijna50miljoenhogerdande nettocontante
waardevande suboptimale
variant.
Reistijdwinstenper motief' (NCWin 2003,min euro)

Tabel3.2

l

Woon-werkverkeer

l zakelijk verkeer
l
Overigpersonenverkeer
Lyra,chNe!kee,r

l
l
I

0mmEImTmnm
t

154

178
228

L

=-".

W

l
l
l

3,6.1

4"~

-- -

141
167

215
349
873

/.,'\','/'/),'//'()l/\|'/)aal'heid
leidt er tevenstoedatde leverbetrouwbaarheid
Deverbetering
vandebereikbaarheid
van
hetgoederenvervoer
toeneemt.Conformvergelijkbarestudieshebbenwe dit effect
bepaalddoor 10 procentte nemenvandedirectetijdwinst van hetgoederenwegvervoer.

'

Deonderscheiden
motieven
zijn:
personenverkeer
vanwoningnaarwerkenviceversa
- Woon-werkverkeer:
personenverkeer
Hetbetreftbijvoorbeeld
tenbehoeve
vandewerkactiviteiten.
vandeuitoefening
- zakelijkverkeer:
bezoekaanafnemers,
toeleveranciers,
klantenetc
al hetpersonenverkeer
metuitzondering
vanwoon-werk
enzakelijkverkeer.Hetbetreftveelal
- Overigpersonenverkeer:
recreatief
verkeer.
hetgoederenvervoer
- Vrachtverkeer:
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Leverbetrouwbaarheidseffecten
(NCWin 2003,min Euro)

Tabel3.3

l

l

Totaal

l

36

35

kunnenookkortereroutesvoor het
Als gevolgvande infrastructuurverbeteringen
wegverkeer
d
etotalemobiliteit(aantal
wegvoertuigen
ontstaan.Persaldozalhierdoor
vermenigvuldigd
metgeredenkilometragepervoertuig)wijzigen.Deondertunneling
van
deA2 leidtechterniettot kortereroutes.Weverwachten
danooknietdatde
verplaatsingsafstanden
in deregioMaastrichtbij ingebruikname
vanhetA2-project
significantveranderen.
///(/l'/'ec'/e
c:t/ec/e//
reistijdwinsten
hebbenwe deindirecteeconomische
Op basisvanbovenberekende
effectenbepaaldmetbehulpvanhetmodelMOBILEC.Dit is gedaanvooreen drietal
perioden.De eersteperiodeis 2012-2014,
directna hetgereedkomen
vande
ondertunneling
in 2011.Devolgendeperiodeis 2018-2020en delaatsteperiodeis 2027is
2029.Aldus een beeldontstaanvan deontwikkelingvandeeconomische
effectenin de
loopvandetijd. Wehebbende effectengeschatvoor:
de
is gelegen:subregioMaastrichtbestaande
uit de
· hetgebiedwaar stadstraverse
Maastricht,Meerssen
en Eijsden,en overigZuid-Limburg;
gemeenten
deoverige
regio's
hetMHAL-gebied:
Midde+Limburgen deBelgische
van
·
Hasselt,
arrondissementen
Maaseik,Tongeren,
Borgworm,Luik en Verviers
deregioZO
Noord-Brabant
·
· Nederlandtotaal;
· hettotaleVlaamseen WaalseGewest.
zijn vermeldin deonderstaande
tabel.
Deresultaten
Tabel3.4

De gem.jaar/jjkse verhogingin de perioden2012-2014.201&2020 en 2027-2029van het reg. product(in milj.¬
prijspeil2003)t.g.v.ingebruiknemingvan een ondertunnelingsalternatief
in 2012,t.ov het referentie-alternatief
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Leeswijzer:
In de tabelis bijvoorbeeldmet betrekkingtot Zuid-Limburgover de periode2O12-2O14af te lezen,dat
gemiddeld
elkjaarhet niveauvan het regionaleproductin het optimaleondertunnelingsalternatief
genomen55 miljoeneuro hogerligtdan het niveauvan het regionaleproductin het referentiealternatief.Over de geheleperiode2O12-2O14
bedraagtde verhoging3 x 55 = 165miljoeneuro. Het
regionaleproductover de jaren 2O12,2013 en 2O14tezamengenomenligtdus 165miljoeneuro hoger
dan in het referentie-alternatief.

Tabel3.4laatziendatZuid-Limburghetgrootsteeffectop hetregionaleproduct
ondervindtin vergelijkingmetdeandereregio's.Heteffectis in de periode2Ol8-2O2O
lagerdanin de periode20l2-2Ol4.Deondertunneling
vergrootde wegcapaciteit,
d
e
waardoor voertuigenelkaarminderhinderenen duseenhogeresnelheidkunnen
bereiken.Daardoordaaltde reistijd.Dit leidt tot meereconomische
activiteitwaardoor
toenemende
verkeer
devanaf2Ol2
vervolgenshetverkeertoeneemt.Dit
op
1e idt echtertot verlagingvande snelheden
gelijkblijvendewegcapaciteit
vande
voertuigenendaarmee
tot eenlangerereistijd.Heteffectop Zuid-Limburgslaatneer
de
zowelop subregioMaastrichtalsop de subregioOverigZuid-Limburg.Deeffecten
zijn hetgrootstin Maastricht.
In deoverigeregio'szijn de effectenaanzienlijkgeringer.Hetvalt op datheteffectna de
periode20l2-2Ol4in Midden-Limburg,
Hasselten Tongerennegatiefwordt.Deze
wordtlater
regio'sprofiterennauwelijksvandeondertunneling,
maarhuninhastructuur
de ondertunneling.
belast
gevolge
d
oorhettoenemende
verkeer
t
en
van
meer
Ingevalvaneen suboptimale
aansluitingvandeondertunneling
op hetbestaande
wegennetis heteffectin Zuid-Limburgietskleinerdaningevalvaneenoptimale
aansluiting.Dit geldtook voordesubregioMaastricht.Vooralleandereregio'sis er geen
verschilin effect.

'

Gewest.
Hoofdstedelijk
Gewest
Isde somvanhetVlaamse,
hetWaalseen hetBrussels
Hoddstedelijk
VoorhetBrussels
is er echtergeeneffect.
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Uit de volgendetabelblijkende effectenop dewerkgelegenheid
ongeveerhetzelfde
alsdeeffecten
hetregionale
product.
G
eringe
verschillenmethet
te
vertonen
patroon
op
de
patroonvanhetregionaleproductontstaandoorverschillenin arbeidsproductiviteit.
Tabel3.5

De gemiddeldjaar/i)kseverhogingin de perioden2012-2014,2018-2020en 2027-2029van dewerkgelegenheid
(in arbeidsjaren)ten gevolgevan de ingebruiknemingvan een ondertunnelingsalternatief
in 2012,ten opzichte
van het referentie-alternatief
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Leeswijzer:
In de tabelis bijvoorbeeldmet betrekkingtot Zuid-Limburgover de periode2012-2014af te lezen,dat
e/kjaar het niveauvan hetarbeidsvolumein het optimaleondertunnelingsalternatief
gemiddeld
genomen730 arbeidsjarenhogerligtdan het niveauvan het arbeidsvolumein het referentiealternatief". Overde geheleperiode2012-2014bedraagtde verhoging3 x 730 = 2160arbeidsjaren.
Hetarbeidsvolumeover de jaren 2012,2013 en 2014tezamengenomenligt dus 2160arbeidsjaren
hogerdan in het referentie-alternatief.

'
'°

Hoofdstedelijk
Gewest.
VoorhetBrussels
Gewest
IsdesomvanhetVlaamse,
hetWaalseen hetBrussels
Hoofdstedelijk
is er echtergeeneffect
contractduur
Eenarbeidsjaar
komtovereenmetdegemiddelde
Deeltijdarbeid
wordt
vaneenvoltijdsebaanopjaarbasis.
meegeteld
voorhetaantaldagenofgedeelten
vandagen,waaropdearbeidverrichtis(50°/0 deeltijdkomtdusmet%
arbeidsjaar
overeen).
Arbeidsjaren
zijnverschillende
begrippen.
Eenarbeidsplaats,
diein 2012,2013
enarbeidsplaatsen
3 arbeidsjaren
arbeid,levertoverdezedriejarentezamen
en 2014bezetis voorvoltijdse
op.
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impact
Om voordeondertunnelingsvarianten
een indicatiete krijgenvandeeconomische
als
deverhoging
regionaal
product
werkgelegenheid
hebben
dezeeffecten
van
we
van
en
de
de
uitgedruktvan omvangvanhetregionaleproducten werkgelegenheid
percentage
geeftin het
volgenshetreferentie-alternatief.
Hetoptimaleondertunnelingsalternatief
verhouding
COROP-gebied
Zuid-Limburgin deperiode2012-2014
effectdatin
een
tot
hetregionaleproductin dezeperiode0,3°/)bedraagt.Heteffectop desubregio
Maastricht(gemeenten
Maastricht,Meerssen
en Eijsden)bedraagtin verhoudingtot het
regionaleproduct0,8°/).HetgrootsteregionaleeffectbuitenZuid-Limburgheeftop het
COROP-gebied
Zuidoost-Noord-Brabant
betrekkingen bedraagtin verhoudingtot het
regionaleproduct0,04°/0. DeverhogingvanhetregionaleproductvanZuid-Limburgen
Maastrichtonderinvloedvandeondertunneling
is dusin deperiode2012-2014
aanzienlijkin verhoudingtot deeconomische
groei.Daarnabevindthetregionaleproduct
zichtengevolgevandeondertunneling
weliswaarop een hogerniveau,maarde groei
vanhetregionaleproductwijkt nadiennietsignificantaf vandiein hetreferentiealternatief.
Hetessentiële
puntin debeoordeling
vanhetextraregionaleproduct,dattengevolgevan
ondertunneling
elkjaartotstandkomt,
is deconhontatie
metdekostenvande
ondertunneling,
die(voorwat betreftde aanleg)eenmaligzijn. Dejaarlijkseverhogingen
Eeneerste
vanhetregionaleproductvormendebatenvande ondertunneling.
oriënterendeberekening
toontaan,datdewaardevandebatenvande ondertunneling
(contantgemaaktnaar2010)ongeveerl mld. eurobedragen
(prijspeil2003)". Hier
denegatieve
b
aten
tijdensdebouwfase,
deaanlegkosten
(vanalle
tegenovermoeten
projectonderdelen)
wordengesteld.
en deexploitatiekosten
de

ligt
Deverhogingvande werkgelegenheid
onderinvloedvande ondertunneling
procentueel
in dezelfdeordevangroottealsdie vanhetregionaleproduct.Deverhoging
in Zuid-Limburgen Maastrichtonderinvloedvande
vande werkgelegenheid
is
de
ondertunneling in periode2012-2014groterin verhoudingtot de
werkgelegenheidsgroei
dandeverhogingvan hetregionaleproductin verhoudingmetde
economische
groei.Datkomtdoordatde jaarlijksegemiddelde
groeivande
de
werkgelegenheid,
onderinvloedvan groeivandearbeidsproductiviteit,
lageris dandie
geldt,datde groeina de periode
vanhetregionaleproduct.Ook voorde werkgelegenheid
2012-2014nietsignificantvandie in hetreferentie
-alternatiefafü'ijkt.

"

Dezeberekening
isgebaseerd
productvanNederland
(72miljoeneuropIj
opdejaarlijkseverhoging
vanhetbinnenlandse
indeperiode
isdejaarlijkse
2012-2014,
enz.).Voordetussenliggende
perioden
dienietin detabelzijnopgenomen,
verhoging
doormiddelvanlineaireinterpolatie
geschat.
Deperiodena2029(ookdezeisnietindetabel3.4opgenomen)
In totaalzijndetoekomstige
zijndoormiddelvanlineaireextrapolatie
batenover50jaarberekend
(2012-2062).
geschat.
Devoorgeschreven
(reële)disconteringsvoet
is 4°/0. Aangezien
deNederlandse
overheid
volledigbijdraagt
aande
aanlegkosten,
zijnenkeldebatenvoorNederland
productvanNederland)
in beschouwing
alsgeheel(binnenlands
is hetverschilgering.
genomen
en nietdievoorBelgië.Overigens
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3.2.2 Effectenvoor Maastricht
informatieis hetmogelijkeenglobaleinschatting
Opbasisvande beschikbare
te maken
de effecten
Maastricht".
bedrijven
deinwoners
Deverschillen
tussen
van
voor
en
voor
beidevariantenzijn minimaal:
· Circa30 procentvandebatenkomtterechtbij inwonersen bedrijvenin Maastricht;
(of bedrijven)diebuiten
· Circa20 procentvandebatenkomenterechtbij personen
Maastrichtwoonachtigofgevestigdzijn, maardiewel in Maastrichtwerken,
hebben,goederen
ophalen/afleveren
een zakelijkeafspraak
recreëren,
etc.Hetbetreft
d
iewel
derhalvepersonen
(of bedrijven)
hebben.
een 'relatie' met Maastricht
SO procentvandebatenkomtterechtbuitenMaastricht.
Circa
Dit
kanzowelin
de
·
regioZuid-Limburgzijn maarookeldersin Nederlandof in hetbuitenland.
Het
betrenpersonen
ofbedrijvendienietin Maastrichtzelfhoevente zijn, maardiewel
gebruikmakenvanhetMaastrichtse
Eenautoverplaatsing
wegennet.
van Eindhoven
Luik
hier
ook
is
een voorbeeld
een verplaatsing
naar
van,maar
vanSittardnaar
Eijsden.

3.3 Effectentijdensde bouw
3.3.1 Fffectenop regionaallli\"eall
in de reistijdenop tienbelangrijkevervoerrelaties
in
In tabel3.6zijn de veranderingen
dereferentiesituatie
deverschillende
b
ouwvarianten.
Hetbetreftin
tussen
en
opgenomen
allegevallenreistijdenin deochtendspits.
Voordebeidevariantenmet5O procent
wegcapaciteit
wordtéén cijfer gepresenteerd
aangezien
reistijdentussenbeidevarianten
nietverschillen.Detabellaatziendatop sommigerelatiesreistijdenaanzienlijklanger
worden.

"

Wehebbenditeffectingeschat
herkomstHierbljisverondersteld
op basisvandebeschikbare
enbestemmingsmatrices.
in Maastricht
datautoritten
inwoners
ofbedrijven
inMaastricht
meteenherkomst
betreffen.
Idemvoorhelft
en bestemming
inMaastricht
buitenMaastricht.
De anderehelftvandeze
meteenherkomst
vandeautoritten
eneenbestemming
autoritten
betreftbatenvoorpersonen
(ofbedrijven)
diein Maastricht
werken,recreëren
etc.maarelderswonen(of
gevestigd
zijn).Autoverplaatsingen
buitenMaastricht
zijnalsdoorgaand
verkeer
meteenherkomst
en bestemming
beschouwd.
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Tabel3 6

( °/0)
Reistiidveranderincien
in 2010 )
od 10relatiestussenreferentiesituatieen bouwalternatievenCochtendspits

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

~ CentrumMaastricht
A2 MAAirport ~ A2 Gronsveld
A2 MAAirport Cadieren Keer
~
A2 MAAirport g Beatrixhaven
A2 Gronsveldg A2 MAAirport
A2 Gronsveld~ CentrumMaastricht
A2 Gronsveldg Valkenburg
Amby ~ Belvedère
A2 MAAirport

Amby

*

~

l

+61%

+48%

l

+28°/,

l

+106°/,

l

+75%

l

+41°/,

l

+29%
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l
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Station
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+3%
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+47°/,

l

+38%
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+38%
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+68%

l

+68°6

+7°/,

l

+2%

l

MaastrichtZuidwest

In tabel3.7 is de nettocontantewaarde(NCW) vandetotalereistijdwinsten
tijdensde
bouwvoordedrieprojectalternatieven
weergegeven.
Tabel3.7

Reistijdwinstenper motief(NCW in 2003.min euro)
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Als gevolgvanhetfeit datreistijdendoorverminderingvandewegcapaciteit
op deA2traverselangerwordenontstaateenreistijdverliesin plaatsvaneen reistijdwinst.Dit
verliesis hethoogstalsdecapaciteitgedurende
4 jaar met50 procentwordt
teruggebracht
(-196miljoenEuro)en hetlaagstealsdecapaciteitvoor l jaar met50
(-48miljoenEuro).
procentwordtteruggebracht
/.('\'('/'/)c'l/'()//]|'b(/cl/'/7t'/'(/
Deverslechtering
leidt er tevenstoedatdeleverbetrouwbaarheid
vandebereikbaarheid
afneemt.Conformvergelijkbarestudieshebbenwe dit effect
vanhetgoederenvervoer
bepaalddoor 10 procentte nemenvandedirectetijdwinstvanhetgoederenwegvervoer.
Tabel3 8

Leverbetrouwbaarheidseffecten
(NCWin 2003.min Euro)
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routekeuze
Extrakostendoorveranderde
Als gevolgvandewerkzaamheden
diedit metzich
en de vertraging
aandeA2-traverse
meebrengt
zal een deelvanhetverkeergebruikmakenvanandereroutesomop de plaats
te komen.In de praktijkzaldit veelaleen langereroutedanvoorheen
vanbestemming
zijn. Persaldozalhierdoordetotalemobiliteit(aantalwegvoertuigen
vermenigvuldigd
datbij 5o°/,
metgeredenkilometragepervoertuig)wijzigen.Wehebbenverondersteld
5
verplaatsingafstand
wegcapaciteit
degemiddelde
gemiddeld
bij
met
procenttoeneemt,
75%wegcapaciteit
metgemiddeld2,5 procent.
Kosteneffectveranderderoutekeuze(NCWin 2003.min Euro)

Tabel3.9
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reistijdverliezen
doordebouwactiviteiten
Als gevolgvanbovenstaande
tredener in de
verschillende
regio'sindirecteeconomische
effectenop. In onderstaande
tabelhebbenwe
de subregioMaastricht,
Maastricht
(
d.i.
deeffectenaangegeven
Meerssen
voor
en
Eijsden),overigZuid-Limburg,Midden-Limburg
en hetVlaamsen WaalsGewest.
Tabel3.10

De verlagingvan respectievelijkhet regionaleproduct(in min.euro's,prijspeil2003)en de werkgelegenheid(in
arbeidsjaren)in de periode200&2011t.g.v. een bouwalternatief(t o.v. het referentie-alternatief)
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-28
-22
-1
-5
0
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l

l

l

l

l

-400
-300
-10

-70
0

l

-22

l

-14

l

-2

l

-5

l

-4

-80

-4
,

l

l

l

l

l

-330
-210
-20
-70
-50

J

-60

Tabel3. l 0 laatziendatZuid-Limburg(subregioMaastrichten OverigZuid Limburg)het
effectvandebouwalternatieven
grootste(negatieve)
op hetregionaleproductondervindt
in vergelijkingmetde andereregio's.Heteffectis hetgrootstbij eenreductietot 5O°/o
de periode2008-2011
gedurende
en hetkleinstbij eenreductietot 50°4enkelin 2011.
(Jnck:rtun'leilngA2 Maastricht
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deperiode
Dezeuitkomstverbaastniet.Welvalt op dateenreductietot 75%gedurende
2008-2011hetregionaleproductmeerverlaagtdaneen reductietot 5O°/oenkelin 2011.
Deeffectenop dewerkgelegenheid
vertonenongeveerhetzelfdepatroonalsdeeffecten
hetregionale
product.
G
eringe
verschillen
methetpatroonvanhetregionaleproduct
op
ontstaandoorverschillenin dearbeidsproductiviteit.
impactvandeverlagingvanregionaal
Om een indicatiete krijgenvandeeconomische
producten werkgelegenheid
uitgedruktvan
hebbenwe dezeeffectenookalspercentage
de
de
volgenshet
hetregionale
product
werkgelegenheid
jaarbasis
e
n
omvangvan
op
referentie-alternatief.
waarindewegcapaciteit
in deperiode2008Hetbouwalternatief,
2011wordtgehalveerd,
geeftdanin hetCOROP-gebied
Zuid-Limburgin deperiode
2008-2011een (negatief)effectin verhoudingtot hetregionaleproductin 2010van 0,8%.Degemiddelde
afhamevanhetregionaleproductperjaar in deperiode200&2011
bedraagtdus-0,2 °/).Hetgemiddelde
jaarlijkseeffectop de subregioMaastrichtin
verhoudingtot hetregionaleproduct-0,5 °/).Het grootsteregionaleeffectgemiddeldper
jaarbuitenZuid-Limburgheeftop hetCOROP-gebied
Zuidoost-Noord-Brabant
betrekkingen bedraagt
wordenvergeleken
-0,02 °/).Als dezepercentages
metde door
gemiddelde
jaarlijksegroeivanhetregionaalproduct(voorZuidMOBILECberekende
Limburg3,2%,voor Maastricht3,3%)blijkt datdeverlagingvanhetregionaalproduct
onderinvloedvandebouwaanzienlijkis in verhoudingtot de economische
groej met
die
Maastricht.
name van
ligt in dezelfdeordevangrootte.Aangeziende
Deimpactop dewerkgelegenheid
jaarlijksegroeicijfersvoorde werkgelegenheid
lagerliggen(voorZuid-Limburg1,S°/o,
is
verschilmetde werkgelegenheidsgroei
voor Maastricht1,6°4) hetnegatieve
nog
aanzienlijker.
Deanderebouwalternatieven
In relatievezinzijn
gevenoverigensgeringerepercentages.
deeconomische
effectendusbeperkt.
3.3.2 Effèctvoorde gelneellteMaasti"icht
Opbasisvandebeschikbare
informatieis hetmogelijkeen globaleinschattingte maken
Maastricht:
vandeeffectenvoor deinwonersen bedrijvenvande gemeente
de
bij
w
egcapaciteit
valtcirca35
negatieve
batenbinnen
75
procent
procentvan
·
Maastricht,bij 50 procentwegcapaciteit
is datcirca30 procent.Dit betekentdat
lastekomtvanMaastricht;
eenderde
deeffecten
direct
ten
ruwweg
van
(of bedrijven)die in
· Zo'n 25%vandeeffectenkomtten lastevanpersonen
Maastrichtwerkenen/ofrecreëren
elders
wonen;
maar
verkeerdatdoorMaastrichtrijdt maar
· Circa4O°/o komtten lastevanhetdoorgaande
buitenMaastrichtheeft
eenherkomsten bestemming
Redelijkerwijsmagverwachtwordendattijdensdeaanpassingen
aan detraverse
een deel
v
erkeersintensiteiten"
vandestadmeerverkeerte verwerkenkrijgt. Uit deberekende
op
'3

Hierbijisgebruikgemaakt
'telcijfers'opdiverseplekkenuitdegenoemde
studievanGrontmij.
vanzogenaamde
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in en om Maastrichtkomtdit beeldechtermaartendelenaarvoren.De
dehoofdwegen
werkzaamheden
reductievanhetverkeer
aan detraverseleidenwel tot eenaanzienlijke
de traverse.
de
in zuidelijkerichtingneemtde verkeersintensiteit
In ochtendspits
bij
over
50 procentcapaciteitmetcirca35 procentaf en bij 75 procentcapaciteitmetcirca25
procent.In noordelijkerichtingzijn de verschillengeringerevenalsin de periodesbuiten
zijn de effecteneveneens
deochtend-en avondspits.
In de avondspits
wat geringerals
tijdensdeochtendspits
richting.
en doetheteffectzichvooralvoor in tegenovergestelde
is hetdusonduidelijkwaarhetverkeerblijft datvande
Opbasisvanhetverkeersmodel
A2 wordt'verdrongen'.Voor zovernate gaanop basisvande beschikbare
informatie
binnenMaastrichtnietdrukker.Naderonderzoek
wordthetop deoverigehoofdwegen
hiernaarverdientaanbeveling.

effectensamengevat
3.4 Deeconoinische
Et/èc/e/7
nu i/7geb/7/ik/7(l/ne
WIllde /I//7l7è/
·

Deaanwezigheid
van detunnelleidt tot positievedirecteeffectenvoor het
wegverkeer.
Dezeeffectenvertalenzichvooralin reistijdwinsten.
Daarnaast
ontstaat
ookwinstvoor hetgoederenvervoer
doorde toenamevandeleverbetrouwbaarheid.
Circa30 procentvandezebatenvaltbinnenMaastricht,20 procentkomenterechtbij
(ofbedrijven)die in Maastrichtwerken,recreërenetc.maarelders
personen
woonachtigofgevestigdzijn en circa50 procentvandebatenkomtterechtbij het
doorgaande
verkeerdatdoorMaastrichtrijdt maareen herkomsten bestemming
buitenMaastrichtheeft.Batenvoor doorgaand
verkeerslaanvolledigbuiten
Maastrichtneer.

·

effecten.ZuidDezedirecteeffectenhebbenop hunbeurtindirecteeconomische
effect
hetregionale
Limburgondervindthetgrootste
productin vergelijkingmet
op
de andere
regio's.Heteffectop Zuid-Limburgslaatzowelneerin desubregio
Maastrichtalsin de subregioOverigZuid-Limburgmaardeeffectenzijn hetgrootst
aansluitingvan de ondertunneling
in Maastricht.Ingevalvaneen suboptimale
op het
bestaande
effectzo'n 15%lager.Dehieruit
wegennetis hetdirecteeconomische
resulterende
indirecteeffectenzijn danook voorZuid-Limburgietskleinerdan
ingevalvaneen optimaleaansluiting.Vooralleandereregio'sis er geenverschilin
effect.Debeidevariantenontlopenelkaardanookweinigin economische
effecten.
verhoogthetregionaleproducten dewerkgelegenheid
in ZuidDeondertunneling
Limburgen in hetbijzonderin Maastrichtin deperiode2012-2014aanzienlijkin
verhoudingtot de gemiddelde
jaarlijksegroei.

·

In deoverigeregio'szijn de effectenaanzienlijkgeringer.Deindirecteeconomische
in Midden-Limburg,
effectenwordennadeperiode2012-2014
HasseltenTongeren
de
negatief.Dezeregio'sprofiterennauwelijksvan ondertunneling,
maarhun
inhastructuur
wordtlatermeerbelastdoorhettoenemende
verkeertengevolgevan
de ondertunneling.

OndertunnelingA2 Maastricht
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gehanteerde
referentiemodel
heeftwaarschijnlijktot
Hetin hetverkeersmodel
negatievere
uitkomstenheeftgeleiddanverwachtmagworden.Debatenvande
verbeteringsalternatieven
kennendaarmeenaarallewaarschijnlijkheid
een
overschatting.
De omvanghiervanis onbekend.

E//èC/('l//i/'(/e/7s deb()l/}|'
·

Debouwvandetunnelleidt tot directenegatieveeffectenvoorhetwegverkeer.
Deze
effectenvertalenzichvooralin reistijdverliezen.
ookverliesdoor
Daarnaast
ontstaat
deafhamevande leverbetrouwbaarheid
en langereroutes
voor hetgoederenvervoer
effecten
komtdirectten
doorhetverkeergaatomrijden.Ruwwegeenderde
deze
van
lastevanMaastricht.Deoverigeeffectenkomenterechtbij personen
(ofbedrijven)
diein Maastrichtwerken,recreëren
etc.maarelderswoonachtigofgevestigdzijn
(circa25procent),en bij hetdoorgaande
verkeerdatdoorMaastrichtrijdt (circa40
procent).

·

effecten.De
Dezedirecteeffectenhebbenop hunbeurtindirecteeconomische
subregioMaastrichten deregioOverigZuid Limburgwordtgeconhonteerd
methet
effect.Heteffectis hetgrootstbij een reductietot 5O°/o gedurende
grootstenegatieve
de periode200&2011en hetkleinstbij
eenreductietot 50°4enkelin 2011.Een
reductietot 7S°/o vande capaciteitgedurende
deperiode2008-2011verlaagthet
regionaleproductmeerdaneenreductietot 50°/)enkelin 2011.Hierbijmoetwel
in navolgingvanGrontmij- wordenaangetekend
dathetde vraagis ofeen2-2
leidt.De
wegstrokendaadwerkelijktot capaciteitsreductie
systeemmetversmalde
economische
impactvande effectenis weliswaarbeperktmaarmoetnietonderschat
worden.Dit geldtin bijzondervooreenreductietot 50°4in de periode2008-201
l. De
tijdensde bouwvraagtdusvanuiteconomisch
aanpakvande verkeersstromen
oogpuntde aandacht.

·

Deuitkomstenvanhetverkeersmodel
makenhethelaasnietmogelijkom een
inschatting
te makenlangswelkeanderewegenhetverkeerzichzal gaanverplaatsen.
dit naderte onderzoeken
Hetverdientaanbeveling
om tot een zo optimaalmogelijke
de bouwperiode
doorstroming
verkeer
t
ijdens
te komen.
van

7blual())'e/'jich/
('//e('/e//
J'cl/7deec()//()/l/i,\'c//e
tabelzijn dedirecteeconomische
effectenvanondertunneling
In onderstaande
samengevat:
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Tabel3.11

Totaaloverzichtdirecteeconomischeeffecten

óNfn7m

'
,

I
l
l
l
l
l

l
l

Directee/ï'ecten
Reistijdwinsten
Leverbetrouwbaarheid
Verandering
transportkosten
Totaal
Waarvan:

·

Ten bate van
inwonersen
bedrijvenin
Maastricht

l

·

Ten bate van

" 0

ii;

l
l
l

l

l

l

. 0

, " 0

0

0" a

B

"

0

. 0

0

-196min
-7 min

-9 min

-212 min

-64 min

-53 min

l
l
l

l

l

l

-75 min
-3 min
-4 min
-82 min

-29 min

-21 min

l
l
l

l

l

l

-48 min
-2 min
-2 min
-52 min

-16 min

-13 min

l
l
l

l

l

l

922min
36 min
0 min
958 min

287min

192min

l
l
l

l

l

l

873min
35 min
0 min
908 min

272 min

182min

personenen
bedrijvenbuiten
Maastricht,maar
met'relatie'
Maastricht
l

·

Ten bate van

l

-95 min

)

-33 min

l

-23 min

l

479 min

l

454 min

personenen
bedrijvenbuiten
Maastricht,zonder

l

'relatie' Maastricht

effectenvandeondertunneling
Naaraanleidingvandezedirecteeconomische
vandeA2
ondertunneling
al
danniet
ligt de vraagvoordehandof
eennuttigprojectis.Voor een
goedebeantwoording
Koste+Baten
vandezevraagis feitelijk eenMaatschappelijke
Analyse(MKBA) nodig.Alleeneendergelijkeanalysebiedteencompleetoverzichtvan
'plussenen minnen'.Eeneersteoriënterendeberekening
vande batenop basisvande
productvanNederlandtoontaan datwaardevan
jaarlijkseverhogingvanhetbinnenlands
de baten(contantgemaakt
(prijspeil2003).
2010)
ongeveerl mld.eurobedragen
naar
Hier tegenover
moetendenegatievebatentijdensdebouwfase,deaanlegkosten
vanalle
wordengesteld.
projectonderdelen
en de exploitatiekosten
de externeeffectenin beschouwing
In eenMKBA dienendaarnaast
te wordengenomen
(emissies,
geluid,verkeersveiligheid).
Voordit specifiekeprojectmagverwachtworden
datondertunneling
zalleiden,in iedergevalniet
tot eenverbeteringop dezedrie aspecten
OndertunneltngA2 Maastricht
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zin het
Dezeeffectenzullendanooknietin negatieve
tot eenverslechtering.
projectresultaat
beïnvloeden.
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4 Potentiesruimtelijkprogramma

4.1

Inleiding
Eeninvesteringin infiastructuurleidt tot bereikbaarheidsvoordelen
voorverschillende
locaties.Dezeverbeterde
bereikbaarheid
kanvervolgensleidentot een verbeterde
arbeids-en woningmarkten eenverbeterdimagovaneenstad(sdeel)
ofregio.Deomvang
is echternietalleenafhankelijk
dezeeffecten
deinhastructuur,
van
van
maarook vanhet
gebieddatdoordezeinfrastructuur
essentie
het
wordtdoorkruist.In
gaat ercmdatde
effectensterkerzijn naarmate
zij op 'vruchtbare'grondterechtkomen.
In dit hoofdstukwordtde vraaggesteldhoevruchtbaarhetgebiedis datbinnende
invloedsfeer
verbeteringen.
ligt vandeA2 infrastructurele
Doel is om te beschrijvenwat
heteffectis vande infrastructuurverbeteringen
hetvestigingsklimaat
op
vande
de
geselecteerde
locaties.Paragraaf
4.2beschrijftdepotentiesvan projectgerelateerde
locatiesaan dehandvan locatieprofielen
en die vanoverigelocatiesmeerin algemene
de
paragraaf
potenties
4.3worden
In bijlage3 is
termen.In
voor Maastrichtsamengevat.
in dehuidigesituatie.
toelichtingopgenomen
een nadere
op de locatieprofielen

4.2 Potentiespei" locatie
Zoalsin hoofdstuk2 is aangegeven
makenwe een onderscheid
in projectgerelateerde
locatiesen overigelocaties.Projectgerelateerde
locatieswordenhetmeestuitgebreid
behandeld.
opgesteld,
Er wordenlocatieprofielen
omnate gaanofde potentiesvande
verschillende
locatiesin Maastrichtonderinvloedvandeinhastructuurverbetering
veranderen.
beschreven.
Voor iederelocatieis eersteen aantalalgemenelocatiefactoren
Hetgaathierbijvooralom deeffectenvande infrastructuuraanpassingen
op de
bereikbaarheid
Afhankelijkvanhettype
vaneenlocatieen de'omgevingskwaliteit'.
is ingegaan de
ruimtelijkeactiviteitenin de indirecteinvloedssfeer
delocaties,
van
op
specifiekeeffectenvoor kantorenen bedrijven,detailhandel
voorzieningen
en/of
en
locatieszijn verdeeldin drie zones:locatiesrondomde
wonen.Deprojectgerelateerde
noordkant,hetmiddenen dezuidkantvanhetA2-project.Deoverigelocatieswordenin
termenbeschreven.
meeralgemene
Voordeprojectgerelateerde
locatiesin hetnoorden,middenen zuidenvandestad
wordendevolgendedriesituatÈsbeschreven
en uitgewerktin hetlocatieprofiel:
Huidigesituatie
(2004)
l.
2. Autonomesituatie:hetreferentiealternatief,
zonderrealisatievande
infiastructuurverbeteringen
aan deA2, tot 2030.
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Situatiebij hetalternatief'optimalevariant':welkeinvloedheeftdeuitvoeringvande
'optimalevariant'op de potentiesvandelocatiestenaanzienvankantoren,
14
bedrijventerreinen,
detailhandel
en/ofwonen .
envoorzieningen

3.

Voordehuidigesituatiewordtdewaarderingvande locatiesop diverseaspecten
ingeschat.
Hetkandaarbijgaanomscoresuiteenlopend
vanzeerpositief( i ), positief
(+), neutraal(O), negatief(-) tot zeernegatief(--). Indieneen categorienietvan
is, is dit
toepassing
doormiddelvan(l). Voordetoekomstige
jaren
aangegeven
is
ontwikkelingen optimalevariant)wordtaangegeven
(autonome
sprake
ofer
vaneen
positief(> en >>),negatief(< en <<) ofneutraal(=) effect.De scoresvande autonome
ontwikkelingwordenafgezettegendie vande huidigesituatieen de optimalevariantten
opzichtevande autonome
ontwikkeling.Dezebeschrijvingstaatin dehoofdtekstvande
rapportage.
l

4.2.1 Locatiesaan de noordkallt
Delocatiesbehorende
tot denoordrandvanhetA2-projectzijn DeGeusselten de
Beatrixhaven.
Dit zijn tamelijkgrootschalige
werklocaties
die een direct,waarinhetA2aangrijpingspunt
vindt.
projecteengoedeconomisch
/A)cu/li'/'/Y)/iel
DeG'c'l/.\'.S'é//
DeGeusseltis gelegenaan denoordoostkant
vanMaastrichtnabijde A2. DeGeusselt
de
grenstaan zuidkantaan dewoonwijkWittevrouwenveld
en aan denoordkantaan het
weidelandschap.
wordtop dit momentgekenmerkt
doorhetstadionvan
DeGeusselt
bedrijvigheid,een woonwagenkamp
MVV, sportvelden,
eneenaantalhorec±en
de
recreatieve
voorzieningen
alsbijvoorbeeld McDonaldsen eenhotel.
Tabel4.1

LocatieprofielDe Geusselt

l

. 0 "&
Algemeen:

l

-BereikbaarheidOV

l

-Bereikbaarheidauto

l

-Beschikbaarheidparkeerruimte

l

-Stedenbouwkundigeuitstraling

l

-Kwaliteitfysiekeomgeving

l

-Socialeveiligheid

I

-Nabijheidwater en groen

0

l

W

"

^

l

l
l
i
l

++

=1>
>

l

>

>

0
+
0
++

>
l
l
l

>

l

>

>
>>

Wonen:
-Kwaliteitwoningen

l

j,h,e,i,d,ka,n,to!e,n,&,bed,rij,v,e,n
:Na,b,i

>

_j__

0_

l

>>

variant'alleenvoordelocatiesmeegenomen
Voorhetopstellen
isde'suboptimale
vandelocatieprofielen
waareen
duidelijkonderscheid
ineffecten
verwacht
tussendebeidevarianten
magworden.HetbetrefthierdelocatiesnabijDe
Geusselt.
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l

'

0 0
0

l

l

" . 0 "a
-Nabijheiddetailh.& voorzieningen

l

0

l

-Representativiteitwinkelruimte

l

-Aanwezigheidvoorzieningen

l
l

l
l

l

l

+
§e.p.re.se.n.tat.ivite.it_v.o.o.rzi.e.n_i_n,g,e.n 0

l

-Nabijheidkantoren& bedrijven

l

-Nabijheidbevolking(koopkracht)

>>

l

l
l

>

l

>
>
>>

l

l____l_

l

l

I

__

l
l

0

+

>

l

l

>>
>

l
l

>

"
>
>

Kantoren & Bedrijven:
-Aanwezigheidkantoorruimte

l

-Representativiteitkantoorlocatie

l

-Aanwezigheidbedrijventerreinen

l

-Representativiteitbedrijventerreinen

l

-Nabijheiddetailh.& voorzieningen

l

l

Detailhandel & Voorzieningen:
-Aanwezigheidwinkelruimte

l

- "

W

l

l

00

00

0

-Nabijheidbevolking

l
l
l
l
l

0

l

>

0

l
l
-/0
O

>>
>

l
l
l
l

l
l
>>
>

l
l
l

l
l
"
>

Maastrichtvoordekomende
jaren
AanBusinesspark
DeGeusseltis binnende gemeente
prioriteitverleend.Op de middellange
termijnwordtDeGeusseltvolgensdeplanneneen
belangrijkestedelijkekantorenlocatie.
Hethuidigeaanbodwordtaanzienlijkuitgebreid.
als
komthiermeeop dekaartte staan. Naastkantorenkrijgt
DeGeusselt kantorenlocatie
DeGeusseltook een leisure-functie
op hetgebiedvansport.Dit sluitgoedaan bij de
aanwezigheid
hetstadion.
totaal
I
n
van
gat hetom ca. 50.000m' kantoor-en
sportfüncties.
wordtgezochtnaarmogelijkheden
De
Daarnaast
vanfünctiemenging.
woonfunctieis daarvooreen essentiële
randvoorwaarde.
Ookzalin beperktemate
zijn
detailhandel
Dezeontwikkelingen
op hetgebiedvansportwordentoegelaten.
de
uitstraling,groenen
positiefvan invloedop fysiekekwaliteit,destedenbouwkundige
blauwen derepresentativiteit
kwaliteit
meerdere
f
üncties.
W
el vragendeze
en
van
de
plannenom aanpassingen
aan infÏastructuur.Doorhieraaninvullingte gevenwordtde
bereikbaarheid
via autoenOV verbeterd.Ookdeparkeergelegenheid
wordtuitgebreid.
DeGeusseltligt op een gunstigelocatiein Maastricht,aan hetbeginpuntvande
voorzieneA2-tunnel.Aangezienhetmeesteverkeeruit hetnoordenkomt,is heteffect
niet erggroot.Tijdens
vanhetA2 projectin termenvanreistijdverkortingop etmaalbasis
dewachttijdenvoor
deochtendspits
zal er welsprakezijn vanreistijdwinsten,
aangezien
de verkeerslichten
alhiertot hetverledenzullengaanbehoren.Hetgebiedkentrelatief
goedeaangrijpingspunten
wordengeboden
voor ruimtelijkeontwikkelingen.Potenties
effectvoor
doordebeschikbare
ruimte,dezichtbaarheid
vanafde A2, hetpsychologisch
gebruikersen deliggingnabijde in- en uitgangvande tunnel.Deplek is in principe
geschiktvoor verdereuitbreidingvanhetkantorenaanbod.
Tegelijkertijdbrengendezepotentiesookrisico'smetzichmee.Businesspark
De
Geusseltkentthansdiversefuncties,dienietsterkmetelkaarsamenhangen
Het
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simpelweguitbreidenvan hetruimtelijkprogrammakanleidentot verderefragmentatie.
integrale
Voorhetoptimaalgebruikvande potentiesis behoefteaaneen samenhangende,
visie op hetgebiedinclusiefaandacht
Een
voor identiteiten functionelesamenhang.
dergelijkevisiedientduidelijkverderte gaandanhetrecentgenomenraadsbesluit
over
DeGeusselt.
Eendergelijkeintegralevisieis te meernoodzakelijkalshetnabijgelegen
Nazarethbij de ontwikkelingenwordtbetrokken.Dezewoonwijkheeftwederomeen
losvandeontwikkelingenin De
geheelanderkarakteren staatnunoggrotendeels
Geusselt
VoorlocatieDeGeusseltzaldeoptimalevarianteen duidelijkbetereontsluiting
betekenen
dandesuboptimale
variant.
/.oc(//ieBc·c///·1'.\-/-/,/\'c·//
is een enigszins
bedrijventerrein
gedateerd
DeBeatrixhaven
aan de Maasmeteen
is reedsuitgegeven.
bedrijventerrein
260habruto.Hetgehele
omvangvan
'

0 0

l

0

0

00
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In 2001heefthetcollegevan B&W beslotentot beperkteherstructurering
vande
Beatrixhaven.
wordtbeoogdeen beterebenuttingvandegrondente
Methetrevitaliseren
verkrijgenen enkelebedrijvenuit te kunnenplaatsen,hetgeenuiteindelijk5 hagrond
Ookwordtingezetop een verbeterde
bereikbaarheid
viahetspoor,
moetgaanopleveren.
forsereinzetop hetgebruikvandehavenfünctie
representativiteit.
een
vergrote
en
Eenbelangrijkonderdeel
vanhetA2 projectwordtgevormddoordedirecteaantakking
de
vandeBeatrixhaven
op A2 tennoordenvan Maastricht.Hiermeeneemtde
bereikbaarheid
richting- flink toe.Dit kanleidentot een
perauto in noordwaartse
bedrijven
dit
terrein,
metdemogelijkheidvaneen opwaartse
vergroteinteresse
van
voor
de
drukvan grond-en uitgifteprijzenalsgevolg.Hierdoorkaneen bijdrageworden

-
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verwachtvoordeopwaardering
vandelocatie,bijvoorbeeldin devormvan
verkantorisering.
Zodoendekomtdeverbeterde
bereikbaarheid
ookten goedeaan
representativiteit
vandewerklocatie.

de

4.2.2 Locatiesin het lni(](]ellgebic(]
Delocatiesbehorende
tot hetmiddengebied
van hetA2-projectzijn: Wittevrouwenveld
Noorden Wyckerpoort.Dit zijn bovenalwoonwijkenen hetA2-projectheefthier
bovenaleen invloedop deleefomgeving.
L()c(//ie/)/°o/iel
Wlhev/1)l/)|'enve/d
No()/'(/
Noordbetreftdestrooklangsdeoostkant
DelocatieWittevrouwenveld
vandeN2, vanaf
de noordelijkestadsentree,
Delocatiewordtgekarakteriseerd
tot aandeSchamerweg.
doorvoornamelijkwoningen.
Tabel4.2

LocatieprofielWittevrouwenveldNoord
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Voor Wittevrouwenveld
staateen aantalbelangrijkeveranderingen
op hetprograrnm%
die eenpositievebijdragezullenleverenaan hetlocatieprofielvandezeplek.Belangrijk
is hetplanom binnenWittevrouwenveld
een nieuwewinkelconcentratie
te realiseren.
de buurt
Hiermeeneemthetaanboden derepresentativiteit
detailhandel
in
van
aanmerkelijk
woningenvaneenverbeterde
kwaliteit
wordeneveneens
toe.Daarnaast
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gerealiseerd.
Dezeontwikkelingenzijn tevensvan invloedop de algehele
stedenbouwkundige
uitstralingvanhetgebied,alsmededefj'siekeomgeving.
DoorhetA2-projectverbetertdebereikbaarheid
Noord,zij hetin
vanWittevrouwenveld
beperktemate.Debereikbaarheidsverbeteringen
opzichte
hetreferentie
-altenatief
ten
van
zijn niet ergomvangrijk.Het meesteverkeeris afkomstiguit hetnoordenen kan
komen.Wonenop dezeplekwordtwel
netzo snelop de plaatsvanbestemming
ongeveer
aantrekkelijker,
doordatdebarrièrefunctie
vandehuidigesnelwegverdwijnt.Hierdoor
kwaliteitvan de
neemtde kwaliteitvandefysiekeomgevingen de stedenbouwkundige
de (nieuwe)woningenstijgthierdoor.
locatietoe.Deaantrekkelijkheid
van
L()c(/lie/)/'(!/iel
It wke/'/'()()/'/
DelocatieWyckerpoortis de strooklangsde westkantvandeN2,vanafdenoordelijke
stadsentree,
Heerderweg.
Deomgeving
tot aanhetzuidelijkgelegenbedrijventerrein
bestaatvoornamelijkuit woningen.Ookbevindtzichbedrijvigheidrondomdezelocatie,
onderanderein hetKPN-gebouw.
Tabel4.3

LocatieprofielWyckerpoort
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jarenheeftMaastrichtplannenom Wyckerpoortlangzaamaan
Dekomende
te
transformeren.
Opdenduurzal er een andertypewoonmilieuwordengerealiseerd,
datde
de
kwaliteitvanhetwonen, stedenbouwkundige
en fj'siekeuitstralingvanhetgebieddoet
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verbeteren.
Ookzaldit impacthebbenop desocialeveiligheidin de buurt.In hetkader
wordthierook op ingezet.Derealiseringvaneen
vanhetGrotestedenbeleid
Wittevrouwenveld
detailhandelconcentratie
in hetnaastgelegen
biedtduidelijke
voordelenvoor Wyckerpoort.Debewonershoevenvoor hundagelijkseinkopenminder
moeitete doen.Voorwaardehiervoorvormthetopheffenvandebarrière-functie
vande
huidigeN2 en een uiteindelijkvoetgangersvriendelijke
inrichtingvanhetgebied,
inclusiefdeoversteek
vande tunnelbak.DoordeeigenaarvanhetKPN-complexis een
de
verzoekbij Gemeente
neergelegd
omopeenmeerflexibelemaniergebruikte gaan
makenvan hetgebouw.Hiermeeis hetmogelijkdatdit in positievezin van invloedis op
de representativiteit de locatie.
van
Ookhiergeldteen kleinebereikbaarheidsverbetering
tenopzichtevande autonome
ontwikkelingbij uitvoeringvandeoptimalevariant.De grootsteinvloedvan hetA2projectwordtgerealiseerd
tenaanzienvandekoppelingtussenWyckerpoorten
Wittevrouwenveld.
Dehuidigebarrièrevande N2 verdwijnt,waardoorinwoners
gemakkelijkgebruikkunnenmakenvanfünctiesin elkaarswijk. Eengoedvoorbeeld
hiervanis denieuwedetailhandelconcentratie
in Wittevrouwenveld.
Dezeis hiermee
voorzienend
eveneens
voor Wyckerpoort.Delocatiezoutevensgeschiktkunnenzijn
beperkt
a
antal
kleinerekantoren,waardoordezefunctieen daarmeede
een
voor
werkgelegenheid
in Wyckerpoorttoe kannemen.Belangrijkis wel datdeze
geconcentreerd
wordennabijdeingangvandetunnelen dater, indiengewenst,een zeker
kantoormilieuwordtgecreëerd.
HetA2-projectbiedtookmogelijkheden
om de kwaliteit
vandewoningenin dezebuurtaante pakken.Desocialeveiligheidkanhierdoor
toenemen.
eveneens
4.2.3 Locatiesaaiïde zuidkant
Delocatiesbehorende
tot de zuidkant- liggendebinnendeinvloedssferen
kantorenpark
Randwyck-Noord
en het
van hetA2-project zijn: Europaplein,
is een bindendthemaaan dezekant
Céramiqueterrein.
Dienstverlening
vanMaastricht,
hoogwaardige
locatiesbevinden.
waarzichgrotendeels

-

.\'()()1'(/()().\/
/A)c(///e/)/Y)/ie/
/fl//'()/)(//)/C'///
Hetgebiedjetennoordoosten
langsde N2 omhoog,tot aan de
vanhetEuropaplein,
Scharnerweg
Noordoost.Alhoewelhetgebiedjeonderdeel
is de locatieEuropaplein
is hetduidelijkverschillen
vormtvandewijk Wittevrouwenveld,
vankarakterdanhet
deeltennoordenvande Scharnerweg.
door
Delocatiewordtmetnamegekarakteriseerd
woningen,waarondereengroepmodernere,
hoogwaardige
Ookhet
appartementen.
Novotelen hetscholencomplex
drukkeneenstempelop debuurt.Opvallendaan het
worden
Europaplein
is datdeverschillende
hoekenvanhetverkeersplein
gekarakteriseerd
dooruiteenlopende
functies.
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Tabel4.4

LocatieprofielEuropapleinNoordoost
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zijn noggeenconcreteveranderingen
Voor de noordoostzijde
vanhetEuropaplein
voorzien,andersdanhetinvullenvaneen enkeleopenplek.Welwordthetvoorde
inwonersmakkelijkerom boodschappen
in
te doenin hetnieuwewinkelcentrum
Wittevrouwenveld.

Doorde uitvoeringvande optimalevariantneemtdebereikbaarheid
vandezelocatietoe.
Bereikbaarheidsverbeteringen
zijn vanrelatiefgroteinvloedop deaanwezigheid
van
kantoren.Vanuithetnoordenvan Maastrichtis de locatiedanaanzienlijkbeterte
bereikenmetde auto.Metdekomstvannieuwekantorenzalookderepresentativiteit
van
de locatieen de gebouwen
stijgen.Debeterebereikbaarheid
leidt er ooktoedatandere
werklocaties
relatiefdichterbijkomente liggen.
envoorzieningen
.\'()()/'c/]l'C'.\'/
L()c(//iep/"(?/ie/
F:l//"()/'(l/)lc'l'/l
Heerderweg,
gelegenaan denoordwestkantvanhetEuropaplein,
Hetbedrijventerrein
behoorttot delocatieEuropaplein
Noordwest.Hetterreinligt aan dezuidkantvande wijk
Wyckerpoort.Opdit al ietsouderebedrijventerrein
hebbenzichrecentelijkeen aantal
nieuwebedrijvengevestigd.Voorbeelden
hiervanzijn deSeat-dealer,
Shurgard,FOCWA
dePraxis.
en
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Tabel4.5

LocatieprofielEuropapleinNoordwest
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In een autonomesituatiezijn ergeenplannenom groteveranderingen
doorte voerenop
bedrijventerrein
Heerderweg.
Bij uitvoeringvanhetA2 projectkrijgt de locatieechter
wordtde
een betereontsluitingmethetnoorden.Metdebereikbaarheidsverbeteringen
locatiedanookinteressanter
in hetbijzonderalszichtlocatievoor
voor opwaardering,
kantoren.Debedrijventerreinfünctie
kandanmogelijkerwijzeonderdrukkomente staan.
l?(//7c/)|'l'c'k-,'\'()()l'(/
l.()c'u//'e'/'/'(t/it'/
Ka/u()/"e///)[l/'k
Hetkantorenpark
Randwyck-Noord,
gelegentenzuidenvanCéramique
aan de oostkant
m'.
deMaas,
h
eeft
van
eenomvangvan 146.500 Hetparkheefteen gemengde
dienstenbestemming,
waarbijmeerdandehelft vanhetterreinbestaatuit kantoren,
aangevuld
woningen,
winkelse.d.Beeldbepalend
aan hetterreinzijn hetAcademisch
met
ZiekenhuisvanMaastrichten hetevenementencomplex
MECC.Ookhebben
verschillende
overheden,
ProvincieLimburgen Gemeente
Maastrichtzichhier(al dan
niettijdelijk) gevestigd.Ondanksde grotefünctionelediversiteitkenthetgebiedwel een
ruimtelijkesamenhang,
hetgeenbijdraagtaandepotenties.
Tabel4.6

LocatieprofielKantorenparkRandwyck-Noord
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is reedseen vergevorderde
Randwyck-Noord
woon-werklocatie.
Delaatstekantorenen
woningenzullenin de nabijetoekomstwordenafgebouwd.
Voorde(middeL)lange
in Randwyckverderuit te breiden.
termijnbestaatde wensde kantorenvoorraad

zijn zondermeer
DelocationeleeffectenvanhetA2-projectvoor Randwyck-Noord
is. Door
gunstigte noemen,te meerdaarnogenigeruimtevoorontwikkelingbeschikbaar
de versterkte
bereikbaarheid
vandelocatie,biedthetgoedemogelijkheden
om het
kantorenaanbod
derepresentativiteit
bouwen.
verderuit te
Hetfeit datdezelocatie
en
zowelperautosnelweg
alsperspoorgoedontslotenis draagtzondermeerbij aandedeze
potentie.
Hetlocatieprofielbrengtmetzich meedathetgebiedrelatiefgevoeligis voortijdelijke
marktkantoren
effectenalsgevolgvandebouw.Dehieraanwezige
hebbeneengrote
locationeleafhankelijkheid.
Datgeldtzo mogelijknogsterkervoor hetAcademische
dientmetdeze
Ziekenhuisen hetMECC.Bij hetuitvoerenvandewerkzaamheden
'overgevoeligheid'
danookterdegerekeningte wordengehouden.
L()c(l/le/)/'o/ie/
( 'éranllql/eler/'el/7
Céramique,
gelegenaandeoostkantvandeMaas,is een goedvoorbeeldvaneen
combinatietussenkantoren,wonenenvoorzieningen
in modernearchitectuur.
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Tabel4.7
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Hetlocatieprofiellaatziendathetgebiedin zijn huidigevorm grotepotentiesheeften
nauwelijksofgeennadelenkent.Dit uit zichin relatiefhogevastgoedprijzen
eneen
bijbehorende
hoogwaardige
uitstraling.HetprojectCéramiqueis zo goedalsafgerond.
Groteveranderingen
hoevenop dit momentnietverwachtte wordenen zijn tevensniet
noodzakelijk.EenvoordeeldatCéramique
kanondervinden
vannabijgelegengebieden
is detotstandkoming
kantoren
aldaar.
komtdewerkgelegenheid
V
oordebewoners
van
hierdoordichterbij.
Debereikbaarheid
aan de a2 duidelijktoe.
neemtdoordeverbeteringen
vanCéramique
Dit zal naarverwachtingechternietleidentot grotedoorwerkingseffecten
in het
vastgoedprogramma
of locationelekenmerken.Daarvooris nochruimte,nocheen
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duidelijkebehoeftete verwachten.
Optermijnzullendezebereikbaarheidsvoordelen
zich
dekwaliteit
delocatie.
vertalenin eenbestendiging
van
van
geldtook voor Céramique
een hogegevoeligheid
Netalsvoor Randwyck-Noord
voor
tijdelijkeeffectentijdensdebouw.Vooraldebereikbaarheid
vandehieraanwezige
(Vodafone)vormtpuntvanaandacht.
commerciële
dienstverlening
4.2.4 Potelltiesovei"igelocaties
L()cu/iepr(?/ïel
Binnenstcid.'
wesikantwin de Maa.s'
Het centrumgelegenbinnendesingelsaande westkantvandeMaaskentnaastwinkels,
ookwoningen,opleidingen(o.a.UniversiteitMaastricht),bedrijven,voorzieningen
en
kantoren.Alhoeweldebinnenstad
op enigeafstandvandeA2 ligt, verdientdit stadsdeel
gewichtzekereaandacht.
doorzijn economische
jarenzijn meerdere
projectenvanstartgegaanom de inrichtingvande
Deafgelopen
(herbestrating,
openbareruimte,groenetc.).Daarnaast
binnenstad
wordt
te verbeteren
ookgewerktaan deuitbreidingvanhetkernwinkelapparaat.
Dezeprojectenmllende
komende
jarenverderwordenuitgevoerd.Dit allesis in positievezin van invloedop de
kwaliteitvandefysiekeomgeving,hetgroenin destad,alsmededeveiligheid.De
viaanderegerichtemaatregelen.
veiligheidwordttevensaangepakt
Debereikbaarheid
de stadmetde autokomtverderonderdruk testaan.Verkeerneemttoe,waardoor
van
er
zullenontstaan,
metnameopen ronddering.Doorderealisatievan
meeropstoppingen
enkelekantoorconcentraties
aanc.q.nabijhetcentrum,neemtdenabijheid vandeze
fünctietoet.o.v.anderefünctiestoe.
HetA2-projectis vanenigeinvloedop de bereikbaarheid
vanhetcentrum.Met namede
doorstroming
denoordkant
het
zalverbeteren.
Dezeverbeteringpositief
aan
van centrum
de
uitwerkenop nabijheidvan fünctiesen bevolking.
/\·/(/(/.\'//'l"('/7l-L"l'i.\'(/c'/7
/j()CCl/ie l)e(//i/jv///e/'rei/?

Maastricht-Eijsden.
NabijMaastrichtis voorzienin hetbedrijventerrein
Het
81
55
habruto,
bedrijventerrein
heefteentotaleomvangvan
waarvan hain de eerstefase
Delocatiesluitdirectaan bij hetstedelijkgebied,
van 1999tot 2004moetzijn aangelegd.
ligt aan deA2, en ligt in hetovergangsgebied
vanstaden rivierzonenaarhetLimburgse
heuvelland.
deelvanbedrijventerrein
Maastricht-Eijsden
zaldekomende
Hetresterende
jarengereedwordengemaaktvoor uitgifte.Hetaanbodbedrijventerrein
wordthiermee
flink uitgebreid.Hierbijzalgezorgdwordenvooreengoedeinpassingin hetlandschap.
Eenverbetering
vanuitnoordelijke
vande a2bij Maastrichtzal een beteredoorstroming
waardoorookbedrijventerrein
Maastricht-Eijsden
richtingmetzichmeebrengen,
beter
is dit een zeergunstigeffect.
bereikbaar
wordt.Voordetransport-en distributiebedrijven
Naardetoekomsttoezaldit ookzekerimpacthebbenop deaantrekkingskracht
vanhet
nieuwe
bedrijven
demogelijkheden
hetlogistieke
terreinop
karaktervanhet
om
en
Daarbijkanwordenaangetekend
datop termijnaansluiting
terreinverderte versterken.
mogelijkis metdelogistiekeontwikkelingenin hetnabijgelegen
Luik. MaastrichtEijsdenvervultdanalshetwareeen springplankfünctie
naarhetWaalselogistieke
OndertunnelingA2 Maastricht
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complexin wording.Ook voordezelocatiegeldteen relatiefhogegevoeligheid
voor
tijdelijkeeffectentijdensdebouwfase.
/3().\.\['//c'/'\'l'/(/
L()c(//ie/R?l\'é(/è/'e: bt'(//'/'/"]'('///t'/'/'t'/'//
HetgeheleBelvédèreplangebiedis eengebiedvanongeveer280hectareaan de
noordwestkantvan Maastricht.Belvédèreligt weliswaartegenhethartvandestad,maar
is tegelijkertijdgeïsoleerd.
Bosscherveld,
Hetgebiedbestaatuit een oudbedrijventerrein,
dateenomvangheeftvancirca70hectarebruto.
jarengeleidelijk
Hetzuidelijkedeelvanbedrijventerrein
Bosscherveld
zaldekomende
veranderen
in eennieuwestadswijk,metruimtevoorkleinschalige,
bestaande
en nieuwe
bedrijvigheid.Hetnoordelijkdeelblijft bestemdvoordereedsaanwezige
bedrijvigheid
enigenieuweaanvullingen.
Detotalebedrijvigheidneemtdoordekomst
meteventueel
is
vanwoningenenigszinsaf, maarer wel sprakevaneen kwalitatieveimpulsvoor het
gebied.Verschillende
strokengroenkrijgeneenbelangrijkaccentbinnenhetgebied.
Daarnaast
wordtgewerktaan een beterebereikbaarheid
vanhetgebied,zoweltenaanzien
de
alshetOV.
Binnenhetplangebied
B
elvédère
wordentevenskantoren
auto
van
gerealiseerd
d
etailhandel
beperkte
h
oeveelheid
voorzieningen
eneen
en
voordeinwoners
vanhetgebied.
Indirectondervindtbedrijventerrein
Bosscherveld
invloedvande aanpassingen
aande
A2. Deeffectenzullennietzeeromvangrijkzijn, vanwegehetfeit dathetterreinaande
noordkantvanMaastrichtligt en nietdirectontslotenwordtvia de A2, ooknietin de
nieuwesituatie.Zittendebedrijvenzullenenigprofijt ondervinden
alsgevolgvan
bereikbaarheidsverbeteringen.
kracht
Hetzalechterniet leidentot een groteaantrekkings
op nieuwebedrijven,zekerniet in relatietot anderelocatiesdie een groter
bereikbaarheidsvoordeel
en een groterepotentiete ziengeven.
.'\/(/(/,\'//'/l'/7/ .·l(/c//e/l
.-1//'/)()/'/ (,/\/.·1.'1/
l)e(//1/ve//le/'/'('l//
Rondomde luchthaven
regionalebedrijventerreinen
zijn en wordenverschillende
aangelegd
platformgebonden
luchthaven
g
eoriënteerde
bedrijvigheid.Dit betreft
voor
en
vooralbedrijvigheidmeteen transporten distributiekarakter,hoogwaardige
bedrijvigheiden dienstverlenende
bedrijvigheidgerichtop deluchthaven.
Ookbiedt
MAA demogelijkheidvoorvestigingvanmilieuhinderlijkebedrijven.Detotaleomvang
rondomMAA komtuit op 70-125ha. Dedaadwerkelijke
vandebedrijventerreinen
uitgavevan bedrijventerrein
ligt aanzienlijklager.
/.()1'(///('

Goedebereikbaarheid
van
vandelocatieis vanwezenlijkbelangvoorhetaantrekken
distributiebedrijven.
Debereikbaarheid
transport-en
vandebedrijventerreinen
perautois
is in 2003een verkeersvisie
op dit momentredelijkgoed.Om hette optimaliseren
verschenen.
Centraalin de visie staatderealisatievaneen ringwegrondhet
luchthaventerrein.
DezeringwegzorgtvooreengoedeverkeersafWikkeling
voor ieder
afzonderlijkbedrijventerrein
mogelijk.
en maaktuitwisselingtussendebedrijventerreinen
Debereikbaarheid
van maablijft ongeveergelijk tenopzichtvandesituatiebij
ontwikkeling.Hetmerendeel
autonome
vanhetverkeerkomtimmersuit hetnoordenof
diekant
hetgeen
moet
op. MAA wordtwel ietsbeterbereikbaar
voordezuiderburen,
echtertot meerdere,
complexe,effectenkanleiden.
OndertunnelingA2 Maastricht
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ondervonden
DelaatstejarenheeftMAA sterkeconcurrentie
van Luik Airport,vooralop
positievanLuik kannietlos
hetterreinvandevrachtafhandeling.
Dezichversterkende
wordengezienvandelogistiekeambitiesvandeWaakeoverheidin hetalgemeen
en die
is deontwikkeling
deprovincie
stadLuik
in
hetbijzonder.
hiervan
T
enopzichte
en
van
HetA2-projectzalleidentot een verkortereistijd
vanMAA duidelijkachtergebleven.
nietalleenvoor MAA maarook voordeprovincieLuik en de
tussenbeideluchthavens,
daargelegenAirport! Dit zalbijdragentot eenversterkteconcurrentie
tussenbeide
is hetgoed
luchthavens althansin theorie.Vanwegedeverschillenin uitgangspositie
mogelijkdatLuik Airport persaldomeermarktzalafsnoepen
van MAA danandersom.
in omvangzijn.Voorhetexact
Naarverwachtingzalhettotaleeffectechterbescheiden
inschatten
concurrentieanalyse
vandeverwachteeffectenis een nauwkeurige
noodzakelijk.

-

4.3 PotentiesVOOl"Maastricht
ontwikkelingennuvoordepotentiesvanMaastricht?
Watbetekemndebovengeschetste
wordenin dezeparagraaf
deafzonderlijke
Omdezevraagbeterte kunnenbeantwoorden
locatieprofielen
in
driegebiedprofielen:
Noord,Midden
Zuid.In
en
samengevat
onderstaande
drietabellenzijn dezedriegebiedsprofielen
weergegeven
voorde huidige
ontwikkelingen bij realisatievandeoptimalevariant.Opbasisvan
situatie,bij autonome
doenwe uitsprakenoverde potentiesin het
degebiedsprofielen
vande driedeelgebieden
in hetbijzonder.Hieruitvalt eenvoorzetaf te leidenvoor
algemeen
en vandegebieden
ontwikkelingin detoekomst.
een samenhangende
Doorhetsamenvoegen
gaatuiteraardenigenuanceverloren.In de
van locatieprofielen
steeds delaagste
tabelzijn daarom daarwaarvantoepassing
waardeen dehoogste
is
Noordopgebouwd
uit DeGeusselten
waardeweergegeven.
Zo gebiedsprofiel
Beatrixhaven.
Tabel4.8

Gebiedenvergelekenin de huidigesituatie(de uiterstewaardenvan de locatiesbinnende gebiedenworden
weergegeven)
¶00
l
l

Algemeen:
BereikbaarheidOV

l

l
l
l
l

l
l
l

Beschikbaarheidparkeerruimte
Stedenbouwkundigeuitstraiing
Kwaliteitfysiekeomgeving
Socialeveiligheid
Nabijheidwater en groen

Wonen:
Kwaliteitwoningen
Nabijheidkantoren& bedrijven
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Tabel4.9

Nabijheiddetailh.& voorzieningen

l

'''

l

0

l

-

0 /++

Detailhandel & Voorzieningen:
Aanwezigheidwinkelruimte

l

Representativiteit
winkelruimte

l

Aanwezigheidvoorzieningen

l

Representativiteitvoorzieningen

l

l
l

l

+ /++
+ /._++

l

0

_j__

0

l

0

l

Nabijheidbevolking(koopkracht)

0

+

l

Nabijheidkantoren& bedrijven

+ l ++
l
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+

__l

+,1.++

l
l

0 /++
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Kantoren & Bedrijven:
l

Aanwezigheidkantoorruimte

l

Representativiteitkantoorlocatie
Aanwezigheidbedrijventerreinen
Nabijheiddetailh.& voorzieningen

l

l
l

Nabijheidbevolking

0

l

0
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l

-l0
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l

l
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l
l

0 /++
- l ++
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0
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Gebiedenvergelekenbij autonomeontwikkeling(de uiterstewaardenvan de locatiesbinnende gebieden
wordenweergegeven)
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l
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Nabijheidwateren groen
Wonen:
Kwaliteitwoningen

l
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l
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l
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______
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"
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Detailhandel & Voorzieningen:
l

Aanwezigheidwinkelruimte

Aanwezigheidvoorzieningen
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>
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l

_

>>
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______
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J__

vo.o.rz.i,e.n.i.n,g,e.n
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>
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00"
l
l
l
l
l
l
l

Tabel4.10

Q

Kantoren & Bedrijven:
l

Aanwezigheidkantoorruimte

"

Representativiteitkantoorlocatie
Aanwezigheidbedrijventerreinen

l

Representativiteitbedr.terreinen

l

Nabijheiddetailh.& voorzieningen

l

Nabijheidbevolking

l

>

l

"
l
l

l

>>
>>

l

l

l

>

=/ >

:,l,"-- -

_,__,

=_/..."
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Gebiedenvergelekenbij optimalevariant(de uiterstewaardenvan de locatiesbinnende gebiedenworden
weergegeven)
¶00
l
l
l
l

Algemeen:
BereikbaarheidOV
l

Bereikbaarheidauto

l
l

l
l
l
l

l
)
l
l
l
l
l

l

Kwaliteitfysiekeomgeving

=l >
=1.>

l

Nabijheidwateren groen
Wonen:
Kwaliteitwoningen
Nabijheidkantoren& bedrijven
l

R

= />
>

C

Socialeveiligheid

Nabijheiddetailh.& voorzieningen

·

l

Beschikbaarheidparkeerruimte
Sted.e,n.b,o.u,w.k,u,n,d,i,g,e_u.itstra.l.i.n,g

l

> 1>>

Y 00"

>

l
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Detailhandel & Voorzieningen:

=

Aanwezigheidwinkelruimte
Representativiteit
winkelruimte
l

Aanwezigheidvoorzieningen
Nabijheidkantoren& bedrijven

>

_l_

Representativite.i,t,vo,o.rz.i.e,n.i.n,g.e.n
l

Nabijheidbevolking(koopkracht)

l

>
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l

l

"

= />

Ka.ntore.n_&_Bed.ri
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__

l
l
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l

l

Aanwezigheidkantoorruimte

l

Representativiteitkantoorlocatie

l

Representativiteitbedr.terreinen

l

Na,bijheiddetailh.& voorzieningen

l
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Poteniiesin hetalgenieen.'
voordeligvoorzowelzuidkantalsnoordk(lnl
in dehuidigesituatielatenziendatde zuidkantvan Maastrichtthans
Delocatieprofielen
zinals op hetniveauvan
overde grootstepotentiesbeschikt,zowelin algemene
deelmarkten.
ontwikkelingwordenin elk vandedeelgebieden
In de autonome
veranderingen
voorzien,die tot eenvergrotingvandepotentiesleden.Deverbetering
de
doordeondertunneling
vandebereikbaarheid
vande A2 heeftin hetalgemeen
Persaldo
grootsteimpactop locatiesaan dezuidkantendenoordkantvanhetplangebied.
leidendeverwachtetoekomstige
ontwikkelingener toedatdezegunstiguitpakkenvoor
alledeelgebieden,
datdezuidzijdehaaraanvankelijk
gunstigestartpositieweette
maar
mogelijkheden.
behouden.
biedtdenoordzijde
interessante
Daarnaast
eveneens
beperktzichtot een kleinaantal
DeinvloedvanhetA2-projectop kantoorontwikkeling
locaties.Dit heeftvooralte makenmetdebeperktebeschikbaarheid
van ruimte.Aande
sterkverbeterde
liggen(b.v.
bereikbaarheid
delocaties
kanhetnamelijkniet
van
Céramiqueterrein).
Belangrijkevoorwaarden
zijn: zichtlocatie,
voor kantoorontwikkeling
goedeontsluitingen ruimte.HetEuropaplein
en DeGeusseltzijn daarombij uitstekde
locatieswaarontwikkelingenkunnenwordenverwacht.
barrièrewerkingvande A2 tussende wijken
Eenandergunstigeffectis deverminderde
Wittevrouwenveld
en Wyckerpoort.Deaanlegvande tunnelzorgtvooreenbeperktere
verkeersstroom
vande
overde wegbovenopde tunnel.Zodoendekunnendebewoners
wijkengemakkelijkeren frequentergebruikmakenvanelkaarsvoorzieningen.
Dit heeft
bijvoorbeeldeenpositiefeffectop hetnieuwaan te leggenwinkelcentrum
in de wijk
Wittevrouwenveld
nieuwewoningen.
en dehiergeplande
Positieveeffectenop bedriiventerrelhontwl'kkeling
doorhetA2-projectkunnenvooral
wordenverwachtop hetterreinMaastricht-Eijsden.
Dit terreinkrijgt doordesterk
verbeterde
bereikbaarheid
aantrekkingskracht
vergrote
op bedrijvenin hetsegment
een
distributie.
b
iedtalsgevolg
D
elocatieBeatrix-haven
transporten
vandeverbeterde
ontsluitingnaardeA2 mogelijkheden
vooreen kwaliteitsimpuls.
worden
effectenkanalslaatstedeimpactop deimagoverbetering
Naastbovengenoemde
genoemd.Deuitspraak'vanAmsterdamnaarPalermoligt snelweg,behalvein Maastricht
Deze
metal haarstoplichten',is na hetprojectnietmeervantoepassing.
imagoverbetering
werkpositiefuit op hetvestigingsklimaat
leidt
en
zo indirecttot een
vergroteaantrekkingskracht
vandestadop bedrijven,vanuitNederlanden hetbuitenland.
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Aanbevelingenvoor optimalisatie

deparagrafen3.4en 4.3hebbenweonzebevindingen
In respectievelijk
samengevat
met
de A2 in Maastricht de
betrekkingtot deeconomische
effectenvanondertunneling
van
en
potentiesdiehieruitontstaanvoor ruimtelijkeontwikkeling.Opbasisvandeze
bevindingen
doenwe in dit afsluitendehoofdstukeen aantalaanbevelingen
om te komen
de
verdere
optimalisatie
deplannen
M
aastricht.
Onze
tot een
van gemeente
van
aanbevelingen
betreffendeaanpakvandeoverlasttijdensdebouw,dekeuzevaneen
voorkeursvariant
voorde ondertunneling
en hetbenuttenvande potentiesvanhet
ruimtelijkprogramma.
\'()()1'de /)()//j|'\'(l/'/'Ll/l/
Zéél' z()/:g]'///(//:g
l Be/)(/(// l'()()/'ke///'
L/C'

·

Uit onzestudiekomtheelduidelijknaarvorendatde wijze waaropde bouwvande
tunnelwordtaangepakt
behoorlijkeeconomische
consequenties
voor Maastrichtkan
hebben.Deresultaten
duidelijk
dat
bouwvariant
waaringedurende
l
aan
tonen
een
is de voorkeurverdient.Hierbij
jaar(2011)5O°/o vande wegcapaciteit
beschikbaar
moetechterwel bedachtwordendatdezevariantwaarschijnlijkde meestkostbare
variantis. Dedooronsvastgestelde
economische
effectenbiedende gemeente
houvastbij deafWegingofde extrakostenvandezebouwvariant(nu nogniet
bekend)opwegentegendeverwachteeconomische
batenvandezevariantin
vergelijkingmetde andereoplossingen.

·

verdienthetaanbeveling
Daarnaast
ofeen '2-2 systeemmet
om naderte onderzoeken
versmaldewegstroken'daadwerkelijktot 75°4capaciteitsreductie
leidt.Wellichtdat
sprakeis van minderofzelfsgeencapaciteitsreductie.
In datgevalvormtdeze
oplossingeen interessant
alternatief.

·

is hetonduidelijk
Op basisvanhetverkeersmodel
waarhetverkeerblijftdatvande
is
de
A2 wordt'verdrongen'.Onbekend naarwelke overige(hoofd)wegen
binnen
Maastrichtdit verkeerzichverplaatst.
Naderonderzoek
hiernaarverdientaanbeveling
omzo goedin te kunnenspelenop dezeverplaatsingen.

·

Hetis onvermijdelijkdatdewerkzaamheden
gemoeidzullengaanmetoverlast.Voor
is
zowelbewonersalsbedrijven hetbelangrijkom voorafgaand
aan debouween
lonkendperspectief
te kunnenbieden.Laatdusbij aanvangduidelijkzienwelk nut op
termijnverwachtmagwordenvandeingrepen.

2.

Bepualde r()()/'kel//'j'()/)/'(Ie /l/////('/]'(//'/,////
ck///,1e /7(///(/ \1/// (/(.' k()\l('//l'// c/l'
)Y'/'kee/:s'kl///(/ige
usl)ec/e//
Deeconomische
effectenvandebeideonderzochte
variantenvoor ondertunneling
(de
optimaleendesuboptimale
variant)ontlopenelkaarweinig.Ookdifferentiërende
variantennauwelijkstussende onderzochte
locaties.Alleenvoor DeGeusseltmag

·
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duidelijkverschilin bereikbaarheid
verwachtworden.Eenkeuzetussende beide
variantenis daarmee
vooraleenzaakvankostenenverkeerskundige
aspecten.
een

·

/3esieed
a(//'/c/(/chl
(/(//1 de w)/7nge)'i/1,g van/7e/jla/7ke/'e/"/c/ ve/'kee/'sbeleic/
kunnenal sneltenietwordengedaandoorflankerend
Debereikbaarheidseffecten
beleid(verkeerscirculatie,
stoplichten,
verkeersdrempels
etc.).Dezemaatregelen
dienendanookzorgvuldigte wordenvormgegeven.

4.

de ec()/7()n/isc'/7e(:t/èc/en
/?enu/de /"l/i///leli/"ke
/)()/en/iesen/na\"in/(l/isee/'

·

Aansluitenbij dehuidigepotentiesvandedeelgebieden:
voorhetin kaartbrengen
de potenties
nietbij
nul.
b
eginne
o
ntwikkelingen
zijn een goede
Recente
van
men
indicatievanhetgeenin denabijetoekomstte verwachten
valt.

·

de noordzijde
Aansluitenmethetstedenbouwkundige
conceptbij deondertunneling:
kunnenwordengepositioneerd
(DeGeusselt)
als
en dezuidzijde(Europaplein)
de
mogelijksymbolische
f
uncties.
noordzijde
'toegangspoorten'
V
oor
geldtdat
met
een dergelijketoegangspoort
tevensverbindingen
tot standkanbrengentussenDe
Geusselten Nazareth.Voorde meercentraalgelegenlocaties(WittevrouwenveldNoorden Wyckerpoort)geldtdatde preciezestedenbouwkundige
invullingvanhet
tunnelbakconcept
cruciaalis voorde verbeteringvan leefklimaaten cohesie.

·

Aansluitenbij deschaalvanMaastricht.'ondanksde dynamiekvande stedelijke
economiesteltde omvangvanMaastrichtalsmiddelgrotestadgrenzenaan de
in hetbijzonderdekantorenmarkt.
De
opnamecapaciteitvanvastgoedmarkten,
de
ondertunneling
met
van A2 brengtin potentieeen groteprogramma-ontwikkeling
zichmee.Het is echtercruciaalom dezeontwikkelingte temporiseren
en te faseren.

·

Integralevisievoor Wittevrouwenveld
Noorden Wyckerpoort."
doorde aanlegvande
tunnelontstaater een verminderdebarrièrewerking
deA2
tussendewijken
van
Wittevrouwenveld
Debewoners
en Wyckerpoort.
vandewijkenkunnen
gemakkelijker
gebruikmaken
elkaars
voorzieningen,
enmeer
van
waarvooreen
brederdraagvlakontstaat.Hetnieuwaan te leggenwinkelcentrum
in de wijk
Wittevrouwenveld
en degeplandewoningbouwvormenhiertoeeen primaeerste
ontwikkeling.

·

aantakking
BenuttenaantakkingBeatrixhaven."
op deA2 is het'zetjein derug' voor
b
edrijventerrein.
herstructurering
dit
gevestigde
van

·

Versterking
identiteitvandedeellocaties:hetrisicoligt op de loerdathetA2-project
leidttot eenvormigheid
en woningenin
vandiverselocaties:kantoren,voorzieningen
en gelijkekwaliteiten.Dit geldtvooralvoor DeGeusselt
en de
vasteverhoudingen
zuidzijdevandestad.Maastrichtheenechtermeerbaatbij een sterkeredifferentiatie
WeinigNederlandse
binnensteden
hebbenimmerszo'n
tussende deelgebieden.
sterkeidentiteit.En nogminderstedenhebbenin de vormvanhetCéramique-terrein
binnenstedelijke
uitbreidinggerealiseerd.
een zo geslaagde

3.

Hierondergaanwe naderin op deontwikkelingvandezelocaties.
OndertunnelingA2 Maastricht
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5.

·

Keuzesvoorhetruiniteliikpro¶°a/nnlaDeGeusse//
enEuropaplein
de
Tenaanzienvan ontwikkelingvande grootstelocaties,DeGeusseltaan de
keuzevoor.
noordzijdeenhetEuropaplein
aan dezuidzijde,doetzich een belangrijke
ontwikkelmogelijkheden.
Echter,een gelijktijdige
Beidelocatiesbiedeninteressante
ontwikkelingis om meerdere
redenennietwenselijk.Hetkanleidentot
eenvormigheid,
geringe
marktvraag,
onnodigeoverlasten onvoldoende
te
reserves
de toekomst.Hetwordtdanookten sterkste
aanbevolen
om deontwikkelingen
voor
vandezebeidelocatieste faseren.
Kernvraagdiezichdaarbijaandientis welkelocatiesheteersteaansneete laten
komen.Hiervoorzienwij tweemogelijkheden,
teweten'marktmakend'en
'marktvolgend'(ziefiguur5.1).Onder'marktmakend'verstaanwe datde gemeente,
samenmetandereactoren,actiefdeontwikkelingter handneemten daarbijbewust
demarktnaarzijn handwil zetten.Bij 'marktvolgend'zijn slechtsdesignalenuit de
marktleidend,en ligt hetambitieniveau
duidelijklager.wij gaanalleenin op de
situatiewaarbijhetA2 projectwordtuitgevoerd.

Figuur5.1

Impactop de kwaliteitvan de ruimtelijkeontwikkelingbij marktmakendc.q. -volgend beleidop de korte en lange
termijnbij locatiesEuropapleine.o. en De Geusselte.o.

ytetermij,n

l

Lan,g,etermij,n

Marktmakend

I Lan,g,etermij,n

Marktmakend

Markt-

Markt-

volgend

volgend
De Geusselt

·

Kortetermi,j,n

Europaplein

Marktvo/gend
beleid
beleidheeftop kortetermijnvoordelen,zowelaan
Hetvolgenvaneenmarktvolgend
de zuid-alsdenoordzijde.
zich graagaande
Ondernemers
hebbenreedsaangegeven
wordenbij het
zuidzijdete willen vestigen.Bij dezeontwikkelingkanaangehaakt
hebben
C
éramiqueterrein.
Ondernemers
eenpositief
succesvanhetnabijgelegen
beeldvandezeplek,datnogversterktzalwordendoordebereikbaarheidswinst.
Voordeelvandezelocatieis ookdater een zichtbareruimtelijkeénfünctionele
samenhang
aanwezigis, ondanksde veleverschillende
füncties.Opdelangetermijn
is waarschijnlijk
marktmakende
strategie
nodig
eenmeer
om deruimtelijkepotenties
vanhetgebiedvolledigte benutten.
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zijn op kortetermijnduidelijk
Ook voordenoordzijde(DeGeusselt)
marktmogelijkheden,
hetgeenondermeertot uitingkomtin de PPP-afspraken
hierovertussengemeente
Dezeplannenhebbenechter
en enkelemarktpartijen.
slechtsbetrekkingopeendeelvanhetterrein.Bij een gedeeltelijke
ontwikkeling
d
e
verminderen
mogelijkerwijzeechter kansenvoorhetontwikkelenvanhet
totaalgebied
en hetcreërenvaneen specifiekeidentiteit.Op de langetermijnmondt
dit mogelijkuit in een weinigsamenhangende
locatie.Het
en nietonderscheidende
makenvaneenschaalsprong
Nazarethwordthierdoorniet
naarhetnabijgelegen
eenvoudiger.
aanpakkanwel werkenvoorde zuidzijde
Kortom,eenmarktvolgende
maarop termijnzijn dekansenvoorde noordzijdemindergroot.
·

Marktmakendbeleid
zichactiefopstellen,danadviseren
Wil de gemeente
wij de gemeente
in tezettenop
de noordzjjde
de ontwikkeling
hetplangebied,
in
DeGeusselt
teweten
van
van
is
brederperspectief.
ontwikkeling echtereen
Voor eenmeersamenhangende
overkoepelend
conceptnodig.Hetontbrekenvaneen duidelijkbeeldvandelocatie
heeftonderanderete makenmethetgebrekaan functionelesamenhang
op dezeplek.
fünctieszijn diversen hebbenvannaturenietofnauwelijkseenlink
Deaanwezige
bijvoorbeeldzijn overhetalgemeen
metelkaar.Debezoekers
vaneenvoetbalstadion
de
is
nietdekantorenbezoekers
of bezoekers
vaneen hotel.Ruimtelijkesamenhang
wel aanwezigdoorhetvelegroendatdeverschillende
op dezeplekdaarentegen
plekkenen fünctiesmetelkaarverbindt.
Wezienhetalseen majeureopgaveom fünctioneleen ruimtelijkesamenhang
aan te
brengenin hetgebied,zekeralsdaarbijhetaangrenzende
Nazarethwordtbetrokken.
Belangrijkis daaromdateerstgoedwordtbezienwat voorbeeldde gemeente
voor
heeftbij
hetverderontwikkelen
denoordelijke
Maastricht.
poortvan
ogen
van
Ruimtelijkesamenhang
kaneenbelangrijkhandvatbiedenbij hetontwikkelenvan
conceptontwikkeling,
aansluitend
bij noordelijke
een concept.Bij een geslaagde
tunnelentree,
kanmarktmakend
beleidnaaronzeinschattingook op de langere
termijnperspectief
biedenvoor dezelocatie.Hierligt naasteen beleidsmatige
ook
uitdagingen de opgavede noordelijkepoort
een belangrijkestedenbouwkundige
rondomde ingangvandetunnelbakte positioneren
in demarkt.Ookzalbebouwing
effecthebbenalsentreevan Nkïastricht.
aan beidezijdenvandeA2 eenkrachtiger

·

In conclusiekangesteldwordendatdezuidzijdegrotendeels
op eigenkrachtvia een
marktvolgende
aanpakkandoorontwikkelen.
HetintegraalontwikkelenvanDe
Geusselten omgevingvraagteenactieve,marktmakende
anapakvande gemeente.
derhalve.
Eencombinatievanmarktvolgend
en marktmakend
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Bijlage 1 Methodiek directeeffecten

()ps/e//enwin HB-n/al/'icesmei /"c'i.s'/ij(./t"/l
Uit degehanteerde
verkeersstudie
vanGrontmij" kondenherkomst-bestemmingsmatrices
wordenaangeleverd
avondspits
en de periode
metdaarindereistijdenvoorochtendspits,
(derestdag)voorallevariantentussentien zonesin enom
tussenochtend-en avondspits
Maastricht:(l) MaastrichtCentrum,(2) MaastrichtStation,(3) Maastricht-Zuidwest,
(4)
Maastricht-Belvedère),
(5) Amby Maastricht-Oost,
(6) Beatrixhaven,
(7) Cadieren
Airport,(10)a2 bij Gronsveld.
Keer,(8) Valkenburg,(9) a2 bij Maastricht-Aachen

-

Hieropis een correctietoegepast.
Hetmodelvande Grontmijberekende
voorsommige
relatieseen reistijdverliestengevolgevandeondertunneling
andere
relatieseen
envoor
reistijdwinsttengevolgevaneen tijdelijkereductievandewegcapaciteit.
Dezeeffecten
zijn in strijd metde verwachtingen
wij deze
nietgoed
beredeneren.
hebben
Daarom
te
en
uitkomstengecorrigeerd
Toepassing
metbehulpvaneen aantal"ordeningsregels".
van
dezeregelsleidentot eenzodanigecorrectievan"verkeerde"modeluitkomsten,
datde
ondertunneling
altijd een reductievandereistijdtenopzichtevanhetreferentiealternatiefveroorzaakt,
metalsuitersteeenongewijzigdereistijd.Voortsleidt de correctie
altijd korteris danof
ertoe,datdereistijdin hetoptimaleondertunnelingsaltematief
is
de
gelijk aan reistijdin hetsuboptimale
ondertunnelingsaltematief.
ook voorsommigerelatieseenreistijdwinstten
Hetmodelvande Grontmijberekende
de
gevolgevan reductievanwegcapaciteit
tijdensdebouwvande tunnel.Ookdeze
effectenzijn in strijd metdeverwachtingen
Daaromhebben
en nietgoedte beredeneren.
wij tevensdezeuitkomstengecorrigeerd
behulp
aantal
"
ordeningsregels".
met
vaneen
Toepassing
vandezeregelsleidentot een zodanigecorrectievan"verkeerde"
modeluitkomsten,
datdereductievandewegcapaciteit
altijd eenverlengingvande
reistijdten opzichtevanhetreferentie-alternatief
veroorzaakt,
metalsuitersteeen
de
ongewijzigdereistijd.Voortsleidtdecorrectieertoe,dat reistijdbij dereductievande
wegcapaciteit
deperiode2008-2011altijd langeris ofgelijk is aan de
tot 50°/)gedurende
reistijdbij een reductietot 75 °/)gedurende
dezelfdeperiodeen de reistijdbij een reductie
tot 50°/)enkelin 2011.
()/)s/el/e/"l
///0'/ /)7le//s/'/ei/e/7
vanHB-///(l//'ices
Deverkeersintensiteiten
zijn uit deverkeersstudies
aangeleverd
in een90x90format.
Dezematriceszijn vervolgensgeclusterd
het10x10
formatdatook
naar
voorde reistijden
i
s.
gehanteerd
'5

Grontmij
Verkeer& Infrastructuur
reistijden
Maastricht Voorstudie
(2004),Bepalen
terbepaling
vandeeconomische
in opdracht Rijkswaterstaat
ehectenvanondertunneling
Hetbetrefteenstudieuitgevoerd
vandeA2biiMaastricht.
van
DirectieLimburg.

-
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In dezestudieis een wat anderedagindelingdanin deverkeersstudie
vanGrontmij
is de
gehanteerd
om tot een complete'dagvulling'te komen.Voordeochtendspits
(in plaatsvan06.00tot 10.00uur),voor de
periodevan 07.00tot 10.00uur gehanteerd
avondspits
(in
plaats
16.00
19.00
tot
van
uur
van 15.00tot 19.00uur)envoorderestdag
de periode
van 10.00tot 16.00uur (in plaatsvan 11.30tot 14.30uur).Naarratovande
verdelingvanverkeersintensiteiten
peruur gemetentenopzichtevandedag(ziebijlagel
zijn intensiteiten
hetzijopgeschaald,
in Grontmibrapportage)
hetzijafgeschaald.
In aanvullingop dezedriedagdelenis ook de nacht(van19.00tot 7.000uur)abperiode
onderscheiden.
Hieroverwasgeengedetailleerde
informatiebeschikbaar.
In overlegmet
datcirca5 procentvandeverplaatsingen
Grontmijen Rijkswaterstaat
is verondersteld
's
de
de
nachtsplaatsvindten dattijdensdezeperiodeweggebruikers helft van
tijdsveranderingen
vanderestdag'ontvangen'.
cijfershebbenbetrekkingopeenetmaalperiode
Deresulterende
en zijn vermenigvuldigd
met285om te komentotjaarintensiteiten.
/71()/)/'//'/['/'/.\'l()c'/7(////L'
Ke/1g'e/a//('/l
In destudiewordendeeffectengeraamd
voordeperiodetot enmet2030.Opbasisvan
de verkeersstudie
de
zijn batenbepaaldvoor 2010en vervolgensgeëxtrapoleerd
voorde
anderejarenop basisvangroeicijfersvoorhetverkeer.Gemiddeldneemthetautoverkeer
jaarlijks met2,3 procenttoe.
/3c'fc'/1//'7,8'.y','6'/'l/c/c/
v()e/'/l//,ge//

is verondersteld
In hetonderzoek
voorwoon-werken zakelijkpersonenverkeer
een
1,2
1,6
bezettingsgraad
aangehouden,
overigpersonenverkeer
voor
van
van envoor
vrachtverkeer
van 1,0. Dezecijferszijn gebaseerd
opNEI (2000),Kosten-batenanalyse
bereikbaarheidsmaatregelen
Al Apeldoorn Duitsegrens.
/'c'l".c/l'jc/jl'(/a/'c/c'/'l'/7,8'
Ke/7ge/a/len
reistijdwaardering
In tabelB.l is degehanteerde
permotiefweergegeven.
Tabel8.1

Reistijdwaarderingper motief(prijspeil2003) en groeipercentagereistijdwaarderingper jaar

'·
|VVoon"werk
verkeer
jzakelijkverkeer

l
l

Pverig verkeer

l

|VrachNerkeer

l

""

7,73

28,31
5,38

l
l
l

0,99%
1,85°6
0,76°/,

l

40,63
0,81°/,
Group(1998),Va/ueofDutchTimeSavings
Bronreistijdwaardenng:
HagueConsulting
in 1997 Ftna/Report Bewerking
ECORYS
TransportVoordejaarlijkse
groeipercentages
isaangesloten
bijdiverserecentelijk
uitgevoerde
KBA'SdoorECORYS
Transport
.
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Kengetallenlransportkos/en
alsgevolgvaneenveranderde
in transportkosten
Voorbepalingvandeverandering
i
s
routekeuze voordevariabeleautokosten
een bedrag0,10Euro
pervoertuigkilometer
aangehouden
bedrag
0,32Euro
en voor de vrachtautokosten
een
pervoertuigkilometer
gebaseerd
CBS-statistieken
en destudieVergeljjkingskader
op respectievelijk
ModaliteitenvanNEA et al. (2002).

()l)(!e't,f; ndr't;Al Maa>t.cl't

Al

ECORYS
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Bijlage 2 Methodiek indirecteeffecten

MOB/LEC
inputgeweestvoor het
Dedirecteeffectenzijn in de vormvanreistijdveranderingen
de
1)
bepalenvan indirecteeffecten.Na correctie(ziebijlage zijn deze
reistijdveranderingen
alsinputin hetmodelMOBILEC-Beneluxingebracht.
Vervolgens
berekentMOBILECondermeerhetregionaleproducten dewerkgelegenheid
in de
achtereenvolgende
perioden.Daarbijhoudthetmodeler rekeningmee,datdereistijden
onderinvloedvandeontwikkelingenvaneconomieen mobiliteitveranderen.
datde ondertunneling
in 2011gereedzalzijn en in 2012in
Er wordtverondersteld,
gebruikzalwordengenomen.Deondertunneling
leidttot een vergrotingvande
de
wegcapaciteit,
waardooreenreistijdwinstin periode2012-2014voor heteersttot stand
zalkomen.Dit leidttot een hogerregionaalproducten tot meerwerkgelegenheid
in deze
periode.Hethogereregionaleproductbetekenteenhogerregionaalinkomen,dattot
hogerebesparingen
leidt(hetinkomenkandaarnaast
voor consumptie
en belastingen
wordenaangewend).
mogelijk.
makenmeerinvesteringen
Dehogerebesparingen
de
Daardoorvertonenhetregionaleproducten dewerkgelegenheid
in volgendeperiode
een hogeregroei.Eenhogeregroeiin devolgendeperiodebetekent
nogmeer
besparingen
waardoorin dedaaropvolgende
periodedegroeivanhet
en investeringen,
regionaleproducten dewerkgelegenheid
weerhogerwordt,enz.
Er ontstaatechtereentegenkracht.
economische
groeigaatgepaardmet
Detoenemende
is
groeivan hetpersonenNadatdeondertunneling
een toenemende
en goederenvervoer.
uitgevoerd,blijft dewegcapaciteit
gelijk, waarovereen toenemend
personenen
goederenverkeer
moetenwordenafgewikkeld.Devoertuigengaanelkaarin toenemende
matehinderen,waardoordesnelheidafheemten dereistijdoploopt.Deoplopendereistijd
remtdegroeivandeeconomieen demobiliteitaf.
Er zijn dustweeelkaartegenwerkende
krachtenin hetmodelwerkzaam:
groeiverhogende
kracht
tengevolgevandedoordecapaciteitsvergroting
· een
teweeggebrachte
reistijdreductie;
groeiverlagende
krachtten gevolgevande weeroplopendereistijdnade doorde
· een
capaciteitsvergroting
reistijdreductie.
teweeggebrachte
Opdelangeduurzaldegroeiverlagende
krachtaltijd sterkerzijn dandegroeiverhogende
kracht(tenzijopnieuweencapaciteitsvergroting
wordtgerealiseerd).
Datkomt,doordat
degroeiverhogende
krachtzelfoplopendereistijdenoproept.
//t'/ ()///,ge}'l//,g\',\(°e/k//'/()
Als omgevingsscenario
is uitgegaanvanhetscenario"EuropeanCo-ordination"vanhet
CentraalPlanbureau
(zieCPB,Economieen fysiekeomgeving.Beleidsopgaven
en
OndertunnelingA2 Maastricht
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oplossingsrichtingen
's-Gravenhage,
1995-2020,
1997).Dit scenariowordtdoorhetCPB
economische
groei
ondermeermeteen
van2,75°/,gemiddeldperjaar overde periode
gekarakteriseerd.
Als wij dezeeconomische
groeivan2,75°/)voorNederland
1995-2020
danzoudendeondertunnelingsaltematieven
en Belgiëalsuitgangs
puntzoudenhanteren,
groeihebben.De
en debouwalternatieven
geeneffectop de nationaleeconomische
groeiis dannamelijkvoorafop 2,75°/)vastgepind.
nationaleeconomische
De
alternatieven
zoudendanuitsluitenddistributieveeffectenoverderegio'smaargeen
effecten(nieuwewerkgelegenheid)
generatieve
teweegkunnenbrengen.
Dit probleemis binnenMOBILECop de volgendewijzeondervangen.
VolgenshetCPB
stijgt de reëleloonsomperwerknemerin Nederlandin hetkadervanhet
omgevingsscenario
"EuropeanCo-ordination"metgemiddeld1,7 °/0 perjaar. wij
is. Vervolgens
veronderstellen,
datdezeloonstijgingook op Belgiëvantoepassing
maken
wij metbehulpvanMOBILEC-Benelux
simulatie,datdeeconomische
een zodanige
groeivanNederlandongeveer2,75°/)bedraagt.
Metdezesimulatiewordtbereikt,datde
economische
groeivanNederlanden Belgiëgeenuitgangspunt
meeris maareen uitkomst
modelberekening.
Dit
maakthetmogelijk
nietalleendistributieve
een
van
om
maarook
de
generatieve
effectenvan alternatieven
Opdezegrondslagzijn per
te berekenen.
alternatiefde effectenop hetregionaleproducten de werkgelegenheid
voorelk vande84
de
regio'svan Beneluxopgesteld.
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Bijlage 3 Verkeersstudie

l

BepalenreistijdenMaastricht.
Gl"ontll]ii Verkeer & Infrastructlllll",api"il2004

l.l

lljleiding

Tenbehoevevan de studienaardeeconomische
effectenvanondertunneling
vandeA2
ter hoogtevan Maastrichtdienenreistijdenen reistijdwinsten
te wordenbepaaldop het
A2 tracévanvliegveldMaastrichttot Gronsveld.
Rijkswaterstaat
directieLimburgheeftGrontmijgevraagdomop basisvanhetbestaande
microsimulatiemodel
Zuid Limburgvoorzes verschillende
varianten(2001en nulvariant
2010,tweeondertunnelingvarianten
debouwfase)de
entweevariantengedurende
reistijdenin kaartte brengenvoordeochtendspits,
dalperiodeen avondspits.
is
Daarnaast
gevraagdom deverkeersintensiteiten
aantal
t
rajecten
aan te leveren.
opeen
1.2

UitgangspLlnten
en i"andvoorwaarden

Geziendebeperktetijd voordezeopdrachtis eenpragmatische
aanpakgehanteerd.
Dit
de
geldto.a. voordevormgevingvan aansluitingen
wegennetmet
vanhetonderliggende
detunnelen deverkeerslichten
in hetmodel.De(definitieve)vormgevingvande
aansluitingen
is op dit momentnognietbekend.Hiervoorzijn aannames
gedaan.
Deverkeerslichtenregelingen
in hetmodelkomengrotendeels
met
overeen deregelingen
diein 2001werkelijkop straatstonden.Voor de toekomstvarianten
zijn dezeregelingen
niet aangepast.
1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk2 vandit rapportbeschrijven
wij degehanteerde
werkwijze.Deresultaten
komenin hoofdstuk3 aan bod.
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Werkwijze

2

In dit hoofdstukwordende doorGrontmijverrichttewerkzaamheden
toegelicht.

MakenLlitsl]ede

2.1

is een uitsnedegemaaktuit hetbestaande
Gezienhetrelatiefkleineinvloedsgebied
model
is de uitsnede
Zuid
Limburg.In
figuur
l
weergegeven.
van
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Hetmakenvande uitsnedebestaatuit tweestappen:
uit de matrixin hetNRM2.01997(envervolgensmet
l. Dematrk wordtuitgesneden
2°/0
tot 2001)ofhetNRM2.02010.WelkeNRM matrixalsbasis
perjaaropgehoogd
wordtgenomenis afhankelijkvanhetreferentie
jaar.
2. Hetnetwerkwordtuitgesneden
uit hetdynamische
modelZuid Limburg(inclusief
VRl's).
Vervolgenswordtdenieuwematrixaan deuitsnedevanhetnetwerktoegedeeld.
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2.2

Val"lal]tel]

/Qe/eren/ie
2//0l é//2/// ()
HetmodelZuid Limburgis in eeneerderprojectdoorGrontmijopgezeten doorgerekend
in 20Ol en 2010.Hetnetwerkis dusal gjkalibreerd.
voordespitsperioden
Zoalsgemeldis een nieuwematrixaan hetnetwerktoegedeeld
(uisnedevan de grote
matrixuit hetNRM2.0).Deresultatenhiervanzijn voor2o01" getoetstaan de handvan
tellingenuit 20Olop verschillende
relevantedoorsneden.
5//%we,qca/)ac'i/ei/
De eerstevariantis eenvariantdietijdensdebouwfasedeverkeerssituatie
simuleert,
is. In
wanneerer maar5O°/ovande capaciteit(2xl rijstrook)op deTraversebeschikbaar
dezevariantis in beiderichtingenop de Traverseéén rijstrookafgesloten.
-'"l) )lWca/)(/cl/el/
Detweedevariantis eenvariantdietijdensdebouwfasedeverkeerssituatie
simuleertmet
2x2versmalde
rijstrokenop deTraverse.Voorafis ingeschat
datin een dergelijkesituatie
7S°/o
capaciteitbeschikbaar
is".
vandeoorspronkelijke
Hetversmallenvanderijstrokenin hetsimulatiemodel
lijktde meestvoordehand
de wegbreedte
liggendemethodeom dezesituatiete simuleren.Maaraangezien
in
Paramicsgeeninvloedheeftop hetrijgedragis dit op een alternatievemanier
gesimuleerd.
Dit is gedaandoordegemiddelde
vogtijd tussendevoertuigenop de
Traversein hetmodelte vergroten.Hierdoorhoudthetverkeereengrotereonderlinge
afstandaanen neemtdecapaciteitaf.
()/)/i///(//e\'(//"i,///l
Dederdevariantis deoptimalevariant,waarbijdetunnelmetvolledigeop- en afÏittenis
gesimuleerd.
door.Dezenieuwe
Detunnellooptonderdetraverseen de tweekruispunten
de
inhastructuuris ingevoerdzoalsis weergegeven
op 'overzichtkaartTraverse'in het
rapport'Maastrichtraaktde wegkwijt ii', d.d.01-07-2002vanAvecodeBondt.
de volgende
Aanvullendop dezeoverzichtskaart
zijn in overlegmetde opdrachtgever
uitgangspunten
vastgesteld:
Vóórdetunnel,dus
verandertin principe niets,
tussenKruisdonkendeGeusselt
·
behalvedathetrechtdoorgaande
verkeervlak voordeGeusselteen 2x2tunnelbakin
rijdt.
komthetverkeerweerbovenzodathiervolledigeuitwisseling
· VóórhetEuropaplein
is.
mogelijk De toe-en ahit bij detunneluitgangEuropaplein
zijn 2xl rijstrook(er
wordtwel rekeninggehouden
laterefasevanhet
2x2in
een
metdoorrekening
van
project).De tweekruispunten
zijn
vandezetoe- en afrit metdeKennedysingel
geregeldekrüingsvlakkenwaarbijhetverkeeruit de tunneleen hoofdrichtingmoet
worden.Dit om terugslagin detunnelzo veelmogelijkte voorkomen.

"
"

in 2001vallen
Hetreferentiejaar
2001ligtal weer3 jaarachterons.Debeschreven
intensiteiten
waarschijnlijk
en reistijden
danookietslageruitdandewaardenvanvaïdaagdedag.
Hetvaltte bezienof een22 systeem
rijstroken
echteencapacteitsreductie
metversmalde
opdeTraverse
van25°6
veroorzaakt.
Allereerst
omdatdecapaciteit
voornamelijk
bepaald
wordtdoordeverkeerslichtenregelingen
vandeTraverse
Tentweedeomdatindehuidigesituatiedemaximumsnelheid
slechts
en nietmzeerdoordevormgeving.
opdeTraverse
50km/ubedraagt.
Versmalde
rijstroken
leiden.
zullendusooknietdirecttot eensnelheidsreductie
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inhastructuur
bovenopdetunnelbaktussendeGeusselten
Debestaande
Regentesselaan
ongewijzigd
Dochde vri bij deSchamerweg
zalzodanig
blijft
wordendatverkeerin oost-westrichtingenv.v.meergroenkrijgt dannu
aangepast
hetgevalis. Dit gaattenkostevandegroentijdin noor&zuidrichting.In deze
richtingbiedtdetunnelimmersextracapaciteit.
Er komteen nieuweontsluitingvandeBeatrixhaven
op deA2. Dezewordtgevormd
dooreennieuweweg,deelsparallelaandeN586(Meerssenerweg).
Dezenieuweweg
Denieuwewegwordtals
kuistongelijkvloersmethetspooren deMeerssenerweg.
2xl uitgevoerd(Noorderbrugtracé).

Anderenetwerkwijzigin
genzijn:
Volledigeaansluiting
weggennet
vanhetonderliggende
op deA79 en halve
·
de
aansluiting op A2.
· Afsluitingafrit Bundeop deA2.
· VergrotencapaciteitVliegveldweg(snelheidvan70km/u(huidigemodelinstelling),
naar80km/u).
figuur is degesimuleerde
vormgevingvanhetkruispuntdeGeusselt
In de onderstaande
in desituatiemettunnelonderdeTraverse.Detunnelheefttweerijstroken,
weergegeven
de
arcering
paarse
vandelinkerrijstrookin detunnelduidtop een inhaalverbod
voor
de
vrachtverkeer
in tunnel.
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Voorhetbepalenvanderijtijd op diverserelatieszijn er uiteindelijkdus(6x3=)18
simuhtiesgedraaid.Vooral dezesimulatieszijn de verkeerskundige
effectenopde
onderstaande
vijftien relatiesbepaald:
l. VliegveldBeek Gronsveld;
2. StartA2-traverse EindA2-traverse;
3. VliegveldBeek CentrumMaastricht/binnenstad;
4. Gronsveld CentrumMaastrichUbinnenstaG
5. VliegveldBeek CentraalStationMaastricht;
6. Gronsveld CentraalStationMaastricht;
7. VliegveldBeek 'Belvedère':bedrijventerrein
Bosscherveld;
8. Gronsveld 'Belvedère':bedrijventerrein
Bosscherveld;
9. VliegveldBeek DeGeusselt;
10. Gronsveld DeGeusselt;
11. VliegveldBeek Beatrixhaven;
12. Gronsveld Beatrixhaven;
13. VliegveldBeek Valkenburg;
14. Belvedère':
bedrijventerrein
Bosscherveld Ambyl MaastrichtOost;
15. Maastricht'Zuidwest'(omgevingMariaberg) OmgevingCadieren Keer
Dezerelatiesgeldenookvteversa.

-

-

-

-

-

Behalvederijtijdenzijn ookdevolgendeverkeerskundige
indicatorenbepaald:
Aantalvoertuigen
vijftal
relatiezodatafgeleid
kanworden
wegvakken
een
op
per
·
verkeershinder
optreedt;
waarmeer/minder
relatieuitgesplitst
woon-werk,zakelijken
Aantalreizigers
per
naarvervoersmotieven
·
overigpersonenverkeer
(uit statischemodelanalyse).

3

De resultaten

besproken:
In dit hoofdstukwordenperrelatiedevolgendegegevens
Verplaatsingen
uitgesplitst
dagdeel:
spits(uur),
dal(uur).
2x
naar
·
woon-werk,zakelijken
· Aantalreizigersperrelatieuitgesplitstnaarvervoersmotieven
overigpersonenverkeer,
uitgesplitst
dagdeel:
spits
2x
en restdag;
en
naar
Aantalvrachtautobewegingen
dagdeel;
perrelatieen per
·
Reistijden
relatie
dagdeel;
per
per
·
· Aantalvoertuigenop een vijftal wegvakkenperrelatiezodatafgeleidkanworden
verkeershinder
optreedt.
waarmeer/minder
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vormgevingvanknooppuntEuropapleinin de
Devolgendefiguurtoontdegesimuleerde
de
situatiemettunnelonder Traverse.
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Sub-<)/)/in1(l/e ruricin/
variantwaarbijdetunnelis gesimuleerd
Devierdevariantis desub-optimale
zoals
hierbovenin paragraaf2.2.4beschreven,
maardanmethetontbrekenvande twee
zuidelijkeaansluitingen
ter hoogtevandeGewselt.
op hettunneltracé
ve/'kee/:s/ich/e///v',qe//'nge//
Ui/W/7,gs/)l//7/
in hetmodelkomengrotendeels
Deverkeerslichtenregelingen
overeenmetderegelingen
die in 2001werkelijkop straatstonden.In de2010variantenzijn dezeregelingenniet
Dit enerzijdsomdathetoptimaliseren
buitende
aangepast.
vanverkeerslichtenregelingen
regeling(b.v. de
scopevandezestudievalt en anderzijdsomdateenaantalbestaande
Geusselt)
zijn datervoor2010nogweinigrekin zit.
nu al zodaniggeoptimaliseerd

2.3

Simulatie

Samenvattend
zijn er in totaalzes variantengebouwd,te weten:
Referentie
2001;
·
Referentie
2010(zondertunnel);
·
2010met75°4wegcapaciteit
Traverse;
· Bouwalternatief
5O°/o wegcapaciteit
Bouwalternatief
2010
Traverse;
met
·
2010optimaal;
· Tunnelalternatief
201 0
· Tunnelalternatief suboptimaal.
Vervolgenszijn allevariantengedurende
drieperiodesgesimuleerd:
ochtendspits
incl.vultijd)
(4
6:00-10:00
uur;
uur,
·
(4 uur; 15:00-19:00
uur, incl.vultijd)
· avondspits
uur, incl.vultijd)
· dalperiode(3 uur: 11:30-14:30
OndertunnelingA2 Maastricht
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3.1

Verplaatsingen
uitgesplitstnaardagdeel(HB-matrices)inclusief
vl"achtautobewegingel]

In hetbijgeleverde
bestand'matrices2001en 2010.xls'staanperdagdeel
(ochtendperiode
(6:00-10:00),
dalperiode(11.30-15.30)
(15.00-19.00)
en avondperiode
de matricesvoor hetautoverkeer
en hetvrachtverkeer.
Hetbestandbevat8 tabbladen.De eerstetweetabbladenbevatteneenfiguurmetde
zonerhgvanrespectievelijk
dematrixvan2001en de matrixvan2010.Hetenige
verschiltussenbeidematricesis dat in denummeringzones89 en 90(randzones
A2
noordenA2zuid)zijn omgedraaid.
Alle anderezoneshebbenhetzelfdenummer
gehouden.Voordeduidelijkheid:
200/ zone89 = A2 noord
zone90 = A2zuid
2010 zone89 = A2zuid
zone90 = A2 noord
Deoverige6 tabbladenbevattendematrices.Éénvoorelk dagdeelvanmwel hetjaar
2001als vanhetjaar2010.Op iedertabbladzijn tweematriceste vinden.Deeerstebevat
deautoverplaatsingen
detweede(vanafcelA93) devrachtautoverplaatsingen.
Deze
matriceszijn debasisgeweestvoorde verschillendevariantenin hetsimulatiemodel.
T()e(/e/e/7 //B-///a//'/"c'c'.s' in Pc//'(/////"c'.s'

Decelwaardein dematrixstaatvoor hetaantalautoverplaatsingen
tussentweezones.In
dematrixstaannietaltijd gehelegetallen,maarookwaardenachterdekomma.
Bijvoorbeeld2,6.Dit betekentdatgemiddeld2,6voertuigentijdensdesimulatieperiode
(b.v.ochtendvan 6:00-10:00)vaneneA naarzoneB rijden.In Paramicswordtdit als
volgttoegedeeld
c.q.afgerond:
Altijd
rijden
er 2 voertuigenvanA naarB;
·
· In 60%vandegevallenrijdt ook eenderdevoertuigvanA naarB.
Dit leidt er toedathettotaleaantaltoegedeelde
(gesimuleerde)
voertuigenvrijwel gelijk
is
aanhetmatrixtotaal.

3.2

Reizigerspei" relatieuitgesplitstnaar vervoersinotieven
woonwerk,zakelijken overigpersonenverkeei"

In hetbijgeleverdebestand'motieherdelingNEmstaanper relatieenperdagdeelde
rnatricesvoor hetautoverkeer
uitgesplitstnaarvervoersmotieven
woon-werk,zakelijken
overigpersonenverkeer.
Omdatwij geenapartemotieNerdeling
voor 2010hebbenis die
dooronsgelijk aan2001verondersteld.
Éénpermotiefperdagdeelvanzowelhetjaar2001als
Hetbestandbevat18 tabbladen.
18).
hetjaar2010(=3x3x2
Op iedertabbladis één matrixte vinden.
van
=
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3.3

Reistijdenperrelatieperdagdeel

rijtijd op de relatieszoalsin
In bijlage3 staan18 tabellenmetdaarinde gemiddelde
is
hoofdstuk2 beschreven.
rijtijd overeen simulatieperiode
Perperiode degemiddelde
2
d
alperiode
bepaald.
Ochtendperiode
(7:00-9:00),
(12.00-14.00)
van uur
en
avondperiode
6.00-l
8.00).
(l
Voor hetbepalenvanderijtijdenop detrajecten(relaties)dieniettussentweezones
vallenzijn in hetmodelzogenoemde
padengedefinieerd.
Derijtijdenop dezepadenzijn
3
ook in bijlage opgenomen.
zijn
Een( ) in detabelbetekentdater in de simulatiegeenofte weiniggegevens
de
verzameldvanvoertuigendie vande ene zonenaar anderezonesrijden,om een
betrouwbare
rijtijdaf te kunnenleiden.
Aandachtspunt:Opvallendis datin de simulatiederijtijdentijdensde ochtendspits
vooralpas na 8:00uurtoenemen.
Wanneerbijvoorbeeldde rijtijd overhetpadVliegveld
deGeusseltwordtbekekendanvalt op datdie in de ochtendspits
in 2010toeneemtvan
ruim 12 minutentussen7:00en 8:00uurtot bijna32minutenvan8:00tot 9:00uur.
Omdatderijtijden op deandererelaties(tussende zones)een gemiddelde
zijn van7:00
tot 9:00uur,gevendetabellenwaarschijnlijkeenwat rooskleurigbeeldvande
ochtendspits.
Tijdensdeavondspits
speeltdit niet.

-

3.4

Aaiitalvoel1lligenop een aantal wegvakkenperrelatie

In hetbijgeleverdebestand'intensiteitentotaal.xls'staanperdagdeel(ochtend,
dalperiodeen avond)deintensiteiten
opeenaantalwegvakkenperrehtie.
Hetbestandbevat4 tabbladen.
Heteerstetabbladbevatde namenvandetelpunten,
aanvullendhieropbevatbijlage4 een overzichtskaart
metde locatiesvande te lpunten.
Één
3
d
e
Deoverige tabbladenbevatten intensiteiten. tabbladvoorelk dagdeel.Met op
iedertabbladperrelatiede intensiteitop een aantaldoorsneden
op dezerelatievooralle6
de varianten.
is de gemiddelde
uurintensiteit
Deintensiteitwaarde
voordeperiodes:ochtend(7:009:00),dal(12.00-14.00)
en avond(16.00-18.00).

Letop: In tegenstellingtot statischemodellenkanbij eendynamischmodeleenlage(re)

intensiteit opeenwegvakookduidenop congestie.
Er wil duswel meerverkeeroverhet
wegvakmaardit verkeerstaatin de file. Dit is terugte zienop verschillende
doorsneden
opdeA2.
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Bijlage 4 Toelichting locatieprofielen

Projectgerelateerde
locaties
/-()L'(l//'c'/)/'()/iC'/bi"l'//c')'/"()l/)f't'/7\'c'/(/,'\'()()/'(1

is perbusnietoptimaal.De
DeOV-bereikbaarheid
vande locatieWittevrouwenveld
relatievenabijheidvanhetCentraalStationmaaktdit deelsgoed.Debereikbaarheid
is
is nietvoorzienin een directeoprit
niet zeergunstig.Vanafde PresidentRooseveltlaan
Vanuithetnoordenis de
naardezelocatieen de straatzelf betrefteenrichtingsverkeer.
locatiebeterte bereiken.Parkerenvindthierplaatsop de weg,hetgeeneen wat
rommeligeindrukachterlaat.
hebbendeomgevingen de openbare
ruimteeen
Daarnaast
redelijksombereuitstraling.Dit wordtdeelsveroorzaaktdoorhetgebrekaangroenen
waterin deomgeving.Desocialeveiligheidis in dezebuurtniet erggoed.
zijn vaneen beperktekwaliteit.In
Dewoningenrondomdevoormaligeschoolgebouwen
denabijeomgevingstaanechtereenaantalkarakteristieke,
compactewoningenmetvoor
is
debuurtrelatiefveelgroen.Opvallendaandebuurt derelatiefbeperkteaanwezigheid
vanvoorzieningen
en detailhandelin de wijk. Kantorenen bedrijvenliggenrelatiefver
de wijk verwijderd.
van
I*:l'c'kc'/'/)()()/'/
/A)c(l/ie/'/'(!/ie/
Debereikbaarheid
vandelocatiemethetopenbaar
vervoeris goed.Dit heeftdeelste
makenmetdenabijheidvanhetCentraalStation,maarook methetschoolgebouw,
zijn voorzien.Debereikbaarheid
waarvoorbusverbindingen
vande locatieperautois
gemiddeld.In dit gebiedbestaan
duidelijkeparkeerproblemen.
Met namein de
avonduren,
alsiedereen
thuisis vanzijn werken de avondschool
openis, is hetmoeilijk
parkeergelegenheid
vinden.Parkeren
v
indthiervoornamelijk
plaats
langsdeweg,
te
is
hetgeeneen ietwatrommeligeindrukgeeft Desocialeveiligheid in metnamehet
noordelijkedeelvanWyckerpoortslecht.In hetzuidenis sprakevaneenbeteresociale
veiligheid.Dezeverscheidenheid
binnente gebiedis er ook ten aanzienvande
stedenbouwkundige
uitstraling:noordis slecht,zuidis beter.Overhetalgemeen
is de
kwaliteitvandefj'siekeomgevingen de aanwezigheid
gemiddeld.
vangroenen water

Hieraangekoppeldis ookdekwaliteiten aantrekkelijkheid
vande woningenzeer
verschillend.Dezelopenuiteenvangemiddeldtot zeergoed.Desamenhang
ontbreekt
is
de
Positiefis hetrelatiefvelegroenin buurt.In dewijk weinig
nogenigszins.
bedrijvigheid waaronder
detailhandel gevestigd.Hiervoormoetwordenuitgeweken
naaranderebuurten.

-

-

datin deverhuurstaat,is er weinig
Naastde 14.000m' vvo in hetKPN-gebouw
kantooraanbod
in hetgebied.Dehuidigerepresentativiteit
laatnog
vandekantorenlocatie
detailhandel
voorzieningen
in de
te wensenover.Ookdebeperkteaanwezigheid
van
en
OndertunnelingA2 Maastricht

^

ëcorys

75

nabijeomgevingvandelocatiehebbeneennegatiefeffectop dekantorenlocatie.
Positief
delocatieis dathetmiddenin een woonwijkligt,waardoorde bevolking,mogelijk
personeel,
nabij is.
aan

L()ca/ie/'/"()/ie/
/:///'()/'a/'/('i/l.\"()()/'(/()(),\'1
Delocatieis bereikbaarheid
methetopenbaar
vervoerdoormiddelvanbussen.Alhoewel
delocatieindirecteen ahit vandesnelwegis, is debereikbaarheid
vande locatieniet
optimaal.Deparkeermogelijkheden
in dit gebeldzijn redelijk.Nabij de locatiestaaneen
aantalnieuweappartementen
stedenbouwkundige
uitstraling.De
meteen aantrekkelijke
de
kwaliteitvandefysiekeomgevingis gemiddeld,mededankzij beperkteaanwezigheid
vangroenen waterin de wijk. Desocialeveiligheidin dezewijk is goed.
Dekwaliteitvande woningenis goedtot zeergoed.Dewijk biedteencombinatievan
alleenstaande
woningenen rijtjeswoningen.
In dewijk bevindenzich
appartementen,
enkelekantorenen bedrijven.Ook is voorzienin een redelijkematevandetailhandel
en
is langsdeSchamerweg.
voorzieningen,
alhoeweldit erggeconcentreerd
is niet
Debeschikbaarheid
vankantoorruimte
erggroot.Momenteelis er noggeensprake
omvangrijke
kantorenlocatie
voldoende
uitstraling.Doordeliggingin een
een
met
van
woonwijkis potentieelpersoneel
nabij.
zeer
/.()c'(/ll'('/)/"(!/l'c'/ El//7)/'a/)/ei//
N()()/'(/){'es/
is metdebusnietgoedbereikbaar.
Heerderweg
Hetbedrijventerrein
HetCentraalStation
ligt echterop relatiefkorteafstandvanhetterrein.Ookdenoordwestkantvanhet
Europaplein
kanvanafdeA2 metde autoalleenvia een omwegwordenbereikt.Voorde
zittendebedrijvenis in parkeergelegenheid
voorzien.Destedenbouwkundige
kwaliteitis
gemiddeld,evenalsdekwaliteitvandefj'siekeomgeving.Op en rondomhetterreinis
nauwelijksvoorzienin waterengroen.

Hetterreinheefteen relatiefbeperkteomvang.De locatieheefteen eenvoudige
uitstraling.Detailhandel
is niet op ofnabijhetterreingevestigd.Positief
en voorzieningen
is de liggingtegenwoonbuurten
aan,waardoordebevolkingdichtbijis.
)l'es/kun/vü//deMacïs
DoorhetcentrumvanMaastrichtlopenvelebuslijnennaaralledelevandestaden
is
daarbuiten.
Debinnenstad
Derondwegrondom
perautoeen tuk moeilijkerbereikbaar.
doorstroming
het centrumbiedtonvoldoende
enzorgt(metnamein despits)voor
parkeergarages
opstoppingen.
aanwezig.Opvallendis dat
In hetcentrumzijn meerdere
de
dezemetnamegeconcentreerd
zijn rondom markt,deMaasboulevard
en dePrins
Bisschopsingel.
is destedenbouwkundige
Doorhetveleerfgoedin de binnenstad
uitstralingvandit gebiedoptimaal.Ookdefj'siekeuitstralingis goedte noemen.De
aanwezigheid
hieropzorgtvoor
vande Maasen degerichtheidvandebinnenstad
voldoendewater.In groenis ietsmindervoorzien.
/.()c'c///'c'/'/'()/ic'/ B/)me//s/(/c/.'

In debinnenstad
van Maastrichtwordtookgewoondin vooralveelmooieoudepanden.
biedtuiteraard
Dekwaliteitvandewoningenis hiermeegoedte noemen.Debinnenstad
werkgelegenheid,
bevindtzichbuitenhet
maarhetmerendeel
vandewerkgelegenheid
centrum.
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Detailhandel
zijn in forsemateaanwezighier.Kenmerkend
en voorzieningen
voor
de
Maastrichtzijn aantrekkelijke
winkelsmetrepresentatieve
uitstraling.Ookbiedthet
zoalscultuur,cafésen restaurants,
scholenetc.Hetvoordeel
centrumveelvoorzieningen,
is datde koopkracht de bevolking nabijis.

-

-

In hetcentrumvanMaastrichtis eveneens
eenaantalkantorengevestigd.Hetmerendeel
betreftkleinerekantorenin representatieve
panden.Doordeliggingin hetcentrumzijn
detailhandel
korteafstand.
Ookdewerknemers
en voorzieningen
wonennietvervan
op
dezelocatie.
/A)c(l/le/)/'o/ie/
( 'c;/'(////l(/l/c'/c'/'/'t'//7
Delocatieis goedbereikbaar
en ligt relatief
en ontsloten,biedtveelparkeergelegenheid
nabijdebinnenstad.
uitstralingen deaankledingvande
Deuniekestedenbouwkundige
fj'siekeomgevingzijn zeeraantrekkelijk.In dit deelvanMaastrichtis ookvoorzienin
eengoedevenwichttussengroen(-blauw)
en rood.Dit allesmaaktCéramiqueeen veilige
buurtom te wonenen werken.
Dekwaliteitvande woningenis zeergoeden de bedrijvenen kantorenliggenop
loopafstand.
Ookanderewerkconcentraties
zijn zeer
alsRandwycken debinnenstad
nabij.Op hetCéramiqueterrein
is voorzienin voldoendedetailhandel
en voorzieningen.
Dekwaliteiten representativiteit
hiervanis goedtot zeergoed.Voorbeelden
van
voorzieningen
zijn een bibliotheek,museum,theater,banken,
op Céramique
fitnesscentrum
etc.Doorde nabijheidvandebevolkingeneenflink aantalkantorenis de
koopkrachtnabij.
HetcentraledeelvanhetCéramiqueterrein
vormtdeAvenueCéramiquemetdaaraan
representatieve
kantoorgebouwen.
Op hetterreinzijn eenaantalgrote(re)spelers(o.a.
Vodafone)actief,diegevoeligzijn voorveranderingen
in de bereikbaarheid.
/A)ca/le/)/'()/ie/
De C;el/.\'s('/l
Deautobereikbaarheid
vandezelocatieis goed,vooralvanuithetnoorden.In
busverbindingen
is in gemiddelde
matevoorzien.EenpluspuntvandeGeusseltis de
parkeergelegenheid
kwaliteit is
grotehoeveelheid
op dezeplek.Destedenbouwkundige
gemiddeldtot goedendegebouwen
zijn omringddooreengoedefj'siekekwaliteit.
is
de
Vooralopvallend
hogematevangroenen waterop dezelocatie,metdaarnaast
het
aantrekkelijke
kasteelDeGeusselt.
Debuurtis relatiefveilig,ookal ligt hetnabijhet
minderveiligeWittevrouwenveld.
momenteel
nauwelijkseen woonfünctie.De
DeGeusseltheeftnaasthetwoonwagenkamp
kwaliteitvandewoningenis zeeronaantrekkelijk.
Kantorenen bedrijvenzijn momenteel
zijn aanwezig,detailhandel
echterniet.
nognietin grotemateaanwezig.Voorzieningen
Dezelocatievoorzietin een aantalrecreatieve
Dezezijn
en horecavoorzieningen.
momenteelmetnamegeoriënteerd
deleisurefunctie
hetstadion.
Dekwaliteitvan
op
van
devoorzieningen
is gemiddeld.DoordatDeGeusseltaaneen woonwijkgrenst,is
koopkrachtnabij.
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Opdit momentis er nognietveelbedrijvigheidgevestigdop dezeplek.Tochis delocatie
hebbeneenaantrekkelijkarchitectuur,
te noemen.Degebouwen
nu al wel representatief
metnamedeKamervan Koophandel,
endeomgevingis goedafgewerkt.Momenteel
voorzieningen
liggende voor kantorenaantrekkelijke
relatiefverweg.De
en detailhandel
is nabij.
bevolkingdaarentegen
L()c(l/l'ep/'(!/iel
R(///(/j|\'(·k-.\'()()/·(/
Ka/7/()/'e///)(//'k
DelocatieheefteengoedeOV-verbinding,zowelpertrein(MaastrichtRandwyck)alsper
bus.Er is nietalleeneen treinverbinding
metMaastrichtennoordelijker,maarook met
België.Debereikbaar
autoverkeer
is
daarentegen
nietoptimaal,ookal ligt hetaan
voor
de A2.Dit heeftvooralte makenmethetbeperkte
aantaloprittenvoor hetterrein.Het
terreinbeschiktoverdenabijheidvanvier groteparkeervoorzieningen
en verderkaner
uitstralingvanhetterreinis
Destedenbouwkundige
op eigenterreinwordengeparkeerd.
ietsminderuniekdanhetnoordelijkergelegenCéramique,
maaris desalniettemin
gemiddeldtot goedte noemen.Ookdefj'siekeomgevingis goed.In groenen blauwis
echtermindervoorzien.
is gemiddeld.
Dekwaliteiten aantrekkelijkheid
vande woningenin Randwyck-Noord
denabijheidvan Randwyck-Zuid
(bedrijventerrein),
Doordeliggingop dit kantorenpark,
is
hetCéramiqueterrein
veelwerkgelegenheid
in
debuurt.
en de binnenstad
er
Detailhandel
hebbenmomenteel
en voorzieningen
geenprominenteplek op hetterrein.
relatiefveelkantorengevestigd,
die overhetalgemeen
Op hetterreinzijn momenteel
een
redelijkrepresentatieve
uitstralinghebben.Voorkantorengewenste
voorzieningen
en
detailhandel
zijn nogniet ofnauwelijksaanwezig.Debevolkingis, mededankzijde
OV-mogelijkheden,
verschillende
nabij.

/.()c(/lie/3c'(///'l".\"//(/\'c'//
heefteenaantalsterkepuntendie moetenwordenbehouden,
Hetbedrijventerrein
onder
andereeengoedeinterneontsluiting,een binnenhaven
en hetfeit datbedrijvenin de
milieucategorie
Minderpositiefzijn decongestieproblemen,
4 en 5 zijn toegestaan.
beperktebereikbaarheid
OV endeaanwezigheid
vanwoonfüncties
en detailhandel.

Potentiesoverigelocaties
/.oca/ie/)edrl)jvn/er/'ei/l/bl(l(/,\'//'/'c'///-/l'i/'.s'(./L'/7
Nabij Maastrichtis voorzienin hetbedrijventerrein
Maastricht-Eijsden.
Het
81
55
bedrijventerrein
is in totaal habruto,waarvan hain de eerstefasevan 1999tot
2004moetzijn aangelegd.
Delocatiesluitdirectaan bij hetstedelijkgebied,ligt aande
A2, en ligt in hetovergangsgebied
vanstaden rivierzonenaarhetLimburgseheuvelland.
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DeOV-bereikbaarheid
vandezelocatieis momenteel
zeerslecht.Eenpluspuntis de
bereikbaarheid
perautoendeveleparkeermogelijkheden
op hetterrein.De
stedenbouwkundige
uitstralingvanhetgebiedis aangepast
aande aardvanhetterrein,
metnametransport-en distributiebedrijven,
maarhoudttevensrekeningmetde
landschappelijke
waardenvanhetomringende
gebied.Eennadeelvanhetterreinis dat
voorzieningen
niet op hetterreinaanwezigzijn. Ookdebevolkingis,
en detailhandel
ondanksdeliggingaanhetverstedelijktgebied,relatiefverweg.
/3().\,\c·//L·/·\¶(·/(l
L(),·,///e/Mré,/ère.-/K)d/·i/ï'e///e/·/·ei//
i
s
HetgeheleBelvédèreplangebied eengebiedvanongeveer280hectareaan de
noordwestkantvanMaastricht.Belvédèreligt weliswaartegenhethartvandestad,maar
is tegelijkertijdgeïsoleerd.
Bosscherveld,
die
Hetgebiedheefteen oudbedrijventerrein,
een omvangheeftvancirca70hectarebruto.

Hetterreinis relatiefslechtontslotenperbus.Ookheefthetgebiedeenrelatief
onoverzichtelijke
infrastructuur
op de grensvandestadmethetbuitengebied.
is
Parkeergelegenheid
voldoende
er
op hetterrein.Aantrekkelijkestedenbouwkundige
architectuuris hierniette vinden.Bosscherveld
is een rede6jkgevuldbedrijventerrein,
echter
Hetterreinis niet ergrepresentatief,
wat deelsomringdwordtdoorhaventerreinen.
de
deaardvan activiteitvraagthierdanookin minderemateom. Detailhandel
en
voorzieningen
zijn niet op hetterreinaanwezig.Debevolkingis echterrelatiefdichtbij.
Bec//'ijve/7/e/'/'ein
MAA
Rondomdeluchthaven
zijn verschillende
regionalebedrijventerreinen
aangelegd
voor
platformgebonden
luchthaven
g
eoriënteerde
bedrijvigheid.
betreftvooral
Dit
en
bedrijvigheidmeteentransporten distributiekarakter,hoogwaardige
bedrijvigheiden
dienstverlenende
bedrijvigheidgerichtop deluchthaven.
Debereikbaarheid
vande
is
bedrijventerreinen
dit
r
edelijkgoed.
perauto op moment
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