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1. INLEIDING.

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer, het Streekplan
Zuid-Limburg en het Structuurplan van de gemeente Maastricht vermelden de mogelijkheid van een omlegging van
de E9/A2 oostelijk om Maastricht. In alle drie de nota's is verwoord dat een beslissing over de omlegging
na afweging van belangen dient plaats te vinden.

De vermelding van een mogelijke omlegging in deze beleidsvisies betekent dat er -in ieder geval tot het tegendeel is aangetoond- een ruimtelijke claim op het gebied ligt. Uit andere sectoren kunnen echter ruimtelijke claims op het gebied worden gelegd, welke strijdig
zijn met een reservering ten behoeve van een landelijk
hoofdwegennet behorende wegverbinding.
In de onderhavige situatie worden deze strijdige claims
met name gevormd door de, door de gemeente Maastricht
gewenste stadsuitbreiding, de aanwezige beschermingszone' s van waterwingebieden en de geprojecteerde wegverbindingen.

De mogelijkheden om bestemmingsplannen voor deze stadsuitbreiding uit te werken worden in hoge mate beperkt
door de onzekerheid of uiteindelijk tot een omlegging
om Maastricht zal worden besloten en zo ja, waar deze
dan moet worden geprojecteerd.

Teneinde in deze problematiek duidelijkheid te verkrijgen stelden het gemeentebestuur van Maastricht en de
hoofdingenieur-direkteur van de Rijkswaterstaat in de
direktie Limburg te Maastricht een gezamelijk projectteam "E9 en Maastricht" in en gaven dit team op 16 juni
1978 de opdracht tot het opstellen van een beleidsanalyse ten behoeve van de afwegingen of een ruimtelijke
reservering voor een omgelegde E9 gehandhaafd zou moeten blijven
79 M 01
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en zo ja hoe deze dan gesitueerd zou moeten worden, (opdracht zie bijlage 1).

Aan de werkzaamheden van het projectteam namen naast medewerkers van de Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht eveneens deel medewerkers van de Provinciale Planologische Dienst, de provinciale hoofdingenieur-direkteur voor de Landinrichting Grond- en Bosbeheer en de
afdeling Verkeerswegen van het Staatsbosbeheer, de laatsten als adviseurs (samenstelling zie bijlage 2 ) .

Het projectteam rapporteerde tussentijds twee keer aan
het overleg tussen het gemeentebestuur van Maastricht
met het direktieteam van de direktie Limburg van de
Rijkswaterstaat (in september 1978 en in december 1978).
De onderhavige nota is het eindresultaat van de studie
waarin alle voor de beleidsbeslissing relevante aspecten
zijn uitgediept, mogelijke varianten zijn ontwikkeld en
de varianten op de verschillende aspecten zijn getoetst. Ben keuze wordt in deze nota niet gemaakt. Voor
het maken van een keuze is het nodig dat -op politiek
gebied- gewichten toegekend worden aan de aspecten. Dit
zal in de sectorale benadering van het verkeers- en vervoersbeleid door de minister van Verkeer en Waterstaat
geschieden en in de facetmatige werkingssfeer van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening in eerste instantie door het
gemeentebestuur van Maastricht.

Zoals in het Structuurschema Verkeer en Vervoer is aangegeven vindt bij elke nieuwe in het Structuurschema opgenomen verbinding een nadere afweging over de noodzaak
en de plaats van de verbinding plaats. Cm de afweging
volledig te doen zijn is in de vergelijkende
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beschouwing van deze nota ook het handhaven van de
bestaande situatie, de zogenaamde O-variant betrokken.

De minister van Verkeer en Waterstaat zal zijn keuze
niet doen dan na de Raad van de Waterstaat geraadpleegd
te hebben.

De Raad van de Waterstaat adviseert de minister nadat
zij op basis van een beleidsanalytische tracé-studie
openbare inspraak heeft gehouden.
Voor een schematisch overzicht van de tracë-procedure
wordt verwezen naar bijlage 3.
Het resultaat van de door het projectteam uitgevoerde
studie is deze tracé-studie.

79 12 01

ALGEMENE PROBLEEMSTELLING.

Het Rijksbeleid met betrekking tot de
hoofdwegenstructuur zoals dat is verwoord in het
Structuurschema Verkeer en Vervoer is er op gericht een
grofmazig net van hoofdverbindingen te creëren en in
stand te houden, dat in beginsel dient te bestaan uit
een gesloten net van autosnelwegen.
Dit hoofdwegennet dient de primaire kernen van het land
met elkaar en met het buitenland te verbinden. Een van
deze verbindingen is de A2 van Amsterdam via Utrecht,
*s-Hertogenbosch, Eindhoven en Maastricht naar de
Belgische grens. Als Europese verbinding maakt deze weg
deel uit van de verbinding E9 van Amsterdam naar Genua.
In de provincie Limburg is de A2 geheel uitgebouwd als
autosnelweg behoudens een klein gedeelte bij Weert en de
traverse Maastricht. In de gemeente Maastricht wordt de
verbinding gevormd door een autoweg bestaande uit 2 x 2
rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.
In 1976 zijn alle kruispunten verbeterd en voorzien van
een gekoppelde verkeerslichteninstallatie (groen golf).

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer is de
omlegging van de A2 (rijksweg 75) cm Maastricht in fase
1 (voltooiing in de jaren '90) opgenomen. Verder wordt
vermeld: "het doorgaande verkeer veroorzaakt vooral 's
nachts veel hinder voor het ter weerszijden van de weg
gelegen stedelijke gebied. De wegcapaciteit is door het
karakter van de weg voorts beperkt, terwijl verbreding
niet mogelijk is. Cm aan bovenstaande bezwaren tegemoet
te komen wordt de mogelijkheid opengehouden voor een
oostelijke omlegging cm Maastricht".

Behalve op grond van het nationale beleid dient ook op
grond van internationale afspraken, in Europa een
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gesloten net van autosnelwegen gecreëerd en in stand
gehouden te worden. De E9 is in dit net een belangrijke
verkeersverbinding, die nog aan betekenis zal winnen als
in de nabije toekomst ook het traject in Oost-België,
Luxemburg en Noord-Frankrijk zal zijn uitgebouwd als
autosnelweg (zie figuur 1). Voor een definiëring van het
begrip autosnelweg zij verwezen naar bijlage 4.
Het projectteam rapporteerde tussentijds twee keer aan
het overleg tussen het gemeentebestuur van Maastricht
met het direktieteam van de direktie Limburg van de
Rijkswaterstaat (in september 1978 en in december 1978).
De onderhavige nota is het eindresultaat van de studie
waarin alle voor de beleidsbeslissing relevante aspecten
zijn uitgediept, mogelijke varianten zijn ontwikkeld en
de varianten op de verschillende aspecten zijn
getoetst. Een keuze wordt in deze nota niet gemaakt.
Voor het maken van een keuze is het nodig dat -op
politiek gebied- gewichten toegekend worden aan de
aspecten. Dit zal in de sectorale benadering van het
verkeers- en vervoersbeleid door de minister van Verkeer
en Waterstaat geschieden en in de facetmatige
werkingssfeer van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in
eerste instantie door het gemeentebestuur van
Maastricht.
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Het Streekplan Zuid-Limburg vermeldt de omlegging van de
E9 als potentieel tracé (zie figuur 2). Opgemerkt wordt,
dat de bestaande traverse door de bebouwde kan van
Maastricht nog niet overbelast is. "Indien een grotere
verkeersbelasting tot maatregelen noopt dient primair
een oplossing gezocht te worden in een verbetering door
ongelijkvloerse kruisingen van het huidige tracé. Eerst
daarna dient omlegging buiten het stedelijk gebied (aan
de oostzijde) eveneens overwogen te worden."
Aanvankelijk was de verbinding opgenomen zowel oostelijk
van Maastricht als oostelijk van Gronsveld. In het
vastgestelde streekplan is echter een potentieel tracé
opgenomen dat ten noorden van Gronsveld in westwaartse
richting terugbuigt en aansluit op de inmiddels
aangelegde autosnelweg ten zuiden van Maastricht.
Het streekplan geeft bovendien aan, dat nadere studie
zal moeten uitwijzen of "de verbinding langs de voet van
de Maashelling ook om Gronsveld doorgetrokken dient te
worden, aansluitend aan het door België bepaalde tracé
richting Luik. Zowel vanwege de mogelijke noodzaak voor
deze weg als vanwege de projectie van een leidingstrook
naar België, dient in ieder geval elke bebouwing van
Gronsveld in oostelijke richting en bebouwing in deze
strook te worden voorkomen".

Bij de Rijkswaterstaat zijn in het verleden weliswaar
ontwerpen gemaakt voor een kruisingvrije oplossing voor
79 12 01
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de traverse door Maastricht, doch deze zijn nimmer zo
ver uitgewerkt, dat toetsing en afweging van alle relevante belangen kon plaats vinden. Zolang niet is vastgesteld, dat het uitbouwen van de traverse tot een weg van
het autosnelwegtype een haalbare en aanvaardbare zaak
is, moet, teneinde ooit de A2 als volledige autosnelweg
te kunnen voltooien tenminste één omleggingstracé oostelijk om de stad Maastricht gereserveerd blijven.

Reservering van een tracé betekent voor de stedebouwkundige ontwikkelingen van de gemeente Maastricht een belemmering die in grootte afhankelijk is van de plaats
van de reservering. In het in februari 1979 door de Raad
vastgestelde Structuurplan worden stedebouwkundige ontwikkelingen op middenlange termijn geschetst (zie figuur
3).

Bij de uitwerking van de verschillende concrete plannen
zowel voor woonbebouwing als voor de bestemmingsplannen
buitengebied is het dan ook van wezenlijk belang te
weten of gerekend moet worden met (op middenlange termijn) een autosnelweg oostelijk cm de stad en zo ja,
waar?

De plannen, waarvoor dit in het bijzonder geldt zijn (zie
figuur 4 ) :
*

aanvang openbare
procedure

aanvang
uitvoering

?

-

*

het bestemmingsplan
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*

Amby-Zuid

1980

1981

de Wan

1980

1981

*
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*
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1980

*

Sportcomplex De Heeg

•"

1981
1981
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De onderhavige problematiek kan als volgt worden samengevat :
- de bestaande traverse vormt een discontinuïteit in het
hoofdwegennet
- de bestaande traverse heeft een zeer negatieve invloed
op het woon- en leefmilieu van de omwonenden
- onduidelijkheid over de technische mogelijkheden, de
de financiële haalbaarheid en de planologische wenselijkheid van een autosnelweg door de s.tad hopen tot
reservering van een omlegging
- reservering van een oostelijke omlegging frustreert de
de stedebouwkundige ontwikkelingen van de gemeente
Maastricht (de overgang van de stadsrand naar het buitengebied is vloeiender te maken, wanneer er geen
auto- snelweg gemaakt of gereserveerd behoeft te
worden).
In het streekplan Zuid-Limburg is op provinciaal
niveau

aangegeven dat de oostelijke begrenzing van de

stad bepaald wordt door de waterwingebieden en door de
landschappelijke waarden van het gebied (zie par.
4.3.3.2.)*
- onduidelijkheid over de juiste plaats van een eventuele reservering frustreert een planologisch beleid in
nog sterkere mate.
In hoofdstuk 4 zal de probleemstelling nader worden uitgewerkt .
De ontwikkelingen van alternatieven als oplossiing voor
de gesignaleerde problematiek hangt nauw samen met zowel
de nog te bouwen staduitbreidingen van Maastricht als
met de hele hoofdverkeersstructuur in de stad. Teneinde
de studie niet nog complexer te maken heeft het projectteam gemeend zich de volgende beperkingen op te moeten
leggen ten aanzien van de stedelijke verkeersstructuur:
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- de hoofdverkeersstructuur van Maastricht zoals
neergelegd in het Verkeer- en Vervoersplan van Maastricht wordt als een vast gegeven beschouwd.
- in de studie is ervan uitgegaan dat de Noorderbrug
op betrekkelijk korte termijn zal worden gebouwd.
Rekening houdend met deze beperkingen zijn de doelstellingen voor de studie:
- de voor deze beleidsanalyse relevante aspecten (natuur
en landschap, landbouw, stedebouw, verkeer, woon- en
leefmilieu, drinkwatervoorziening en recreatie) te
bestuderen.
- mogelijke varianten te ontwikkelen, welke zowel stede
bouwkundig als verkeerstechnisch zijn uitgewerkt
- de varianten te toetsen ten aanzien van de relevante
aspecten en de resultaten van de toetsing te presente
ren.
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4 . PROBLEEMANALYSE.

4.1. Inleiding.

On de in hoofdstuk 2 geschetste problematiek nader te
kunnen analyseren zal eerst een beschrijving van de
bestaande situatie in het studiegebied gegeven worden. Hierbij komen alle aspecten die door een mogelijke wegaanleg geraakt zouden kunnen worden aan de orde.
De beschrijving is opgebouwd vanuit de ontstaans geschiedenis te beginnen met de beschrijving van de natuur en het landschappelijk beeld overgaand in de aspecten met meer invloed van de mens.

Vanuit verschillende sectoren is een gewenste ontwikkeling geformuleerd.
Voor zover relevant voor deze studie, is in paragraaf
4.3. vermeld.

Een vergelijking van de gewenste ontwikkeling en de
bestaande situatie levert de in paragraaf 4.4. beschreven probleemstelling.

4.2. Plaatsbepaling en gebiedsbeschrijving.
4.2.1.

Plaatsbepaling.
Het gebied dat voor deze studie relevant i s , kan
globaal begrensd worden aan de noordzijde door de
p l a a t s Meerssen, aan de zuidzijde door de mogelijke
a a n s l u i t i n g aan de bestaande A2 i n de omgeving van
Gronsveld-Eijsden en aan de westzijde door de spoorl i j n Sittard-Maastricht-Eijsden

(zie figuur 5 ) .
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4.2.2. Natuur en landschap.

4.2.2.1. Abiotische factoren.

Geologie en georaorphologie.
Voor Zuid-Limburg gaat de oppervlaktegeologie
terug tot aan het Carboon (steenkool), maar met
name de Krijtperiode is voor de bodem van groot
belang geweest. Het Krijt (zowel Maastrichts,
Kunrader als Gulpens Krijt) is ten dele ontsloten
daar waar droogdalen en beekdalen het plateau
doorsnijden.
pp het Krijt zijn op vele plaatsen tertiaire
afzettingen gevormd, die ten dele uit zand en ten
dele uit kalkrijke klei bestaan.
De kwartaire afzettingen bestaan grotendeels uit
pleistocene loss en zand- en grindlagen die de
plateau's bedekken. Hblocene afzettingen zijn
aanwezig in de beekdalen.
De loss werd tijdens de laatste ijstijd (het
Weichselien), maar ook ten dele in de voorlaatste
(het Saalien) afgezet.
Gedurende de geologische geschiedenis werd de
Maas, die aanvankelijk haar stroomgebied meer
oostwaards had, door de tectonische opheffing van
het Ardennen-masief naar het westen verplaatst en
kwam ook de monding van haar zijrivieren meer naar
het westen te liggen. Het gevolg was dat men in de
beekdalen diverse stadia van dalontwikkeling kan
zien. De beken hebben zich in het overigens vrij
vlakke plateaugebied van Zuid-Limburg, diep kunnen
insnijden.
In het plangebied worden de landschapsvormen nu in
hoofdzaak bepaald door de afwisseling van het
plateau en de dalen, waarvan een tweetal groepen
79 12 01
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kunnen worden onderscheiden, nl. Maasterrassen en
droogdalen.
De Maasterrassen zijn ook ontstaan door de opheffing van de Ardennen en het zich daardoor verplaatsen van de Maas, wat schoksgewijs plaatsvond,
waarna door erosie en sedimentatie de trappen
later met lössafzettingen werden bedekt. Dit terrassenlandschap is zeer karakteristiek voor het
Maasdal.
De droogdalen zijn kleinere vormen van dalen en in
tegenstelling met beekdalen vindt hier geen geregelde afvoer van water plaats. Ze wisselen sterk
in grootte, en sommigen zijn kilometers lang en
tientallen meters diep. Over de ontstaansoorzaak
bestaat nog geen duidelijkheid, maar vermoedelijk
hebben periglaciale omstandigheden grote invloed
op de vorming ervan gehad, zoals wind, instraling,
hellingsprocessen en de aard van het moedermateriaal. In het plangebied monden verschillende droogdalen uit, o.a. afkomstig van Bemelen, Cadier en
Keer en Berg.
Andere geomorphologische kenmerken zijn graften,
holle wegen, grubben en groeven.
Graften zijn voornamelijk onder invloed van de
mens ontstaan bij het tegengaan van erosie op de
hellingen. Vanuit zowel landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurwetenschappelijk oogpunt zijn
ze bijzonder waardevol.
Holle wegen zijn vermoedelijk ontstaan door intensief gebruik van wegen door karren en trekdieren
en vee hetgeen erosiebevorderend werkte en uitslijping van de bodem in de hand werkte. Ze kunnen
zeer lang zijn (1 km) en enkele meters diep zijn.
Grubben zijn eigenlijk zeer extreme vormen van
holle wegen.
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Vanuit diverse opzichten, maar met name vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt, zijn ze buitengewoon
waardevol. Een fraai voorbeeld is de in het plangebied uitmondende Schone Grub.
Groeven zijn door de mens gegraven op zoek naar
kalk, grind, zand, vuursteen etc. Sommigen bezitten een bijzonder geologische, archeologische
en/of natuurwetenschappelijke waarde, o.m. door
ontsluiting van geologische formaties en het voorkomen van beschermde diersoorten zoals vleermuizen. De vuursteenmijnen van Rijckholt, in de directe omgeving van het plangebied, hebben een hoge
archeologische waarde.
Het hoogteverschil tussen Maas (laagterras) en
plateau (hoogterras) bedraagt ongeveer 70 meter.
De terrassen, en met name de overgang van middennaar hoogterras, worden hierbij doorsneden door
droogdalen, holle wegen en grubben, terwijl haaks
op de helling vele graften voorkomen.

Bodem en water.

Het terrassengebied is door erosie en sedimentatie
bodemkundig bijzonder complex te noemen. Op relatief geringe oppervlakte kunnen vele bodemtypen
aangetroffen worden, variërend van lössleem gr onden, al dan niet geërodeerd, met in de ondergrond
terrasklei of grind, tot grind- en stenige gronden
en krijtontsluitingen. Met name aan de onderzijde
van de hellingen komen zeer complexe colluviale
gronden voor.
Naast hoog-laag, nat-droog en voedselarm-voedselrijk gradiënten, vormt deze complexiteit een bijzonder divers en waardevol substraat voor het ontstaan van vele natuurwetenschappelijke en landschappelijke aspecten.
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Bij het midden- en hoogterras bevindt zich het
grondwater op een veel grotere diepte. Belangrijk
in. dit gebied is echter de wijze waarop.het oppervlaktewater tot afstroming komt en wel via de
grubben, droogdalen en holle wegen. Deze vorm van
afstroming is wezenlijk voor dit gebied en verdient derhalve bijzondere aandacht.
4.2.2.2. Biotische factoren.

Zoals al beschreven werd, is de bijzondere complexiteit van de bodem, naast het optreden van
diverse gradiënten (overgangen) bepalend geweest
voor een grote diversiteit aan en stabiliteit van
natuurwetenschappelijke waarden. In het aan het
plangebied direct grenzende en ermee samenhangende
Savelsbos (CRM-reservaat Oostelijke Maasdaloever)
komen deze waarden zeer duidelijk tot uitdrukking. De vegetatiekundige en zoölogische betekenis
van dit reservaat is, zeker in nationaal opzicht,
uitzonderlijk te noemen. De grote diversiteit aan
levensgemeenschappen en de grote soortenrijkdom,
maken het reservaat tot één van de belangrijkste
van ons land. Door zijn vorm, lang en smal, waardoor er sprake is van een grote grenslengte, is
het echter bijzonder kwetsbaar, zowel vanaf het
hoogterras (met name landbouwkundige invloeden)
als van het middenterras.

4.2.2.3. Anthropogene factoren.

Door de aanwezigheid van de grote stedelijke aglomeratie van Maastricht is ook de recreatiedruk een
aspect dat bij overschrijding van een bepaalde
drempelwaarde, bepalend kan zijn voor de waarde
van dit natuurgebied.
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Naast de beïnvloeding van het plangebied vanuit de
stad Maastricht, is het grondgebruik in het verleden bepalend geweest voor de huidige situatie.
De vruchtbare en exploiteerbare bodem van de
terrassen, was aanleiding tot volledig in cultuurbrengen van deze gronden. Alleen de steile hellingen ondervonden geen landbouwkundig gebruik, al
werden ze wel gebruikt onder andere ten behoeve
van boerengeriefhout (hakhoutexploitatie).
Door de opkomst van de industrie in het Duitse
Ruhrgebied wordt ten behoeve van de fruitproductie
in het plangebied vele hoogstamboomgaarden aangelegd.
Naast boomgaarden voor eigen gebruik, die reeds
langer bestonden rondcm de boerderijen en die
tevens als huisweiden in gebruik waren, werden ze
nu ook op grotere afstand daarvan aangelegd, en
bepaalden hierdoor mede de landschappelijke aantrekkelijkheid van het gebied.
Recent zijn echter weer vele boomgaarden gerooid,
bij terugloop van de afname van het geproduceerde
fruit en het arbeidsintensieve karakter van hoogstamboomgaard. In vele gevallen werden ze ook vervangen door laagstamboomgaarden. Als perceelsscheidingen een veekeringen werden vele meidoornhagen aangelegd, met name ook rondom de hoogstamboomgaarden, waardoor de kleinschaligheid van het
gebied, met name in grondgebruik, sterk benadrukt
werd. Door de opkomst van het prikkeldraad verdwenen er echter ook weer vele.
Ook de recente woningbouw is van grote invloed op
de kwaliteit van natuur en landschap in het
gebied. Oprukkende bebouwing vanuit Maastricht,
Heer, Cadier en Keer en Amby, doen afbreuk aan het
in samenhang met de natuur ontstane landschap en
hebben een sterk dominerende invloed hierop.
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Daarnaast is in het gebied door schaalvergroting
in de landbouw een proces van kleinschaligheid
naar grootschaligheid op gang gekomen. Desondanks
is het gebied nog aantrekkelijk door de aanwezigheid van boomgaarden, hagen, poelen, de hellingbossen en vele cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals de Torenmolen met knotacacia's te
Gronsveld, vele Limburgse boerderijen, wegkruizen,
kapellen, boomgroepen etc.

Ruimtelijke opbouw.

Uit bovenomschreven situatie blijkt, dat het
gebied ten oosten van Maastricht uiteenvalt in
twee ruimtelijke eenheden.
Het gebied ten noorden van de lijn MaastrichtHeer-huize St. Joseph wordt gekenmerkt door openheid. Deze openheid is het gevolg van het nagenoeg
ontbreken van begroeiing met name op de terrasranden, de vorm van landbouw (voornamelijk akkerbouw) en de breedte van het Maasdal (geleidelijk
overgang).
Hoewel de laatste jaren nogal wat laagstamfruit is
geplant en enige huizen zijn gebouwd (vroeger
helemaal geen bebouwing) is het open karakter
nagenoeg in stand gebleven.
Dit in tegenstelling tot het gebied ten zuiden van
de lijn Maastricht-Heer-huize St. Joseph, hetgeen
een veel geslotener karakter kent. Dit wordt met
name veroorzaakt door het veel smallere Maasdal,
met haar beboste flanken van Riessenberg en St.
Pietersberg. De gronden zijn voornamelijk als
weiland in gebruik, veelal in combinatie met hoogstamboomgaarden. Met name dit laatste

aspect ver-

strekt dit kleinschalige karakter.
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Ruimtelijk bezien zijn de verschillen in schaal
van het landschap bepalend voor de landschappelijke aantrekkelijkheid. Parallel hieraan is de
kleinschaligheid tevens van belang voor de natuurwetenschappelijke waarde. Het kleinschalige landschap ten zuiden van de lijn Heer-Cadier en Keer
kan gekarakteriseerd worden als een parklandschap
met een duidelijke betekenis als overgangsgebied
naar het natuurgebied het Savelsbos. Het parklandschap bevat nog vele waardevolle elementen en is
met name in avifaunistisch opzicht van groot
belang (o.a. door het voorkomen van boomgaarden en
hagen). Deze geleidelijke overgang naar natuurgebieden is in ecologisch opzicht zeer gewenst en
vormt als zodanig reeds in bepaalde opzichten een
ecologische bufferzone tussen natuurgebied en
stad.
Ten noorden van genoemde lijn is het landschap wat
grootschaliger en vanuit ecologisch oogpunt iets
minder belangrijk.

4.2.3. Landbouw.

4.2.3.1. Bodemgesteldheid.

De bodemgesteldheid van het gebied bestaat uit min
of meer geërodeerde en licht hellende lössleemgronden. Plaatselijk komen enkele geulen met
colluviale (verspoelde) lössafzettingen voor.
Deze gronden zijn zeer geschikt voor alle bodemgebonden cultuurvormen, zoals bouwland, grasland
en tuinbouw.
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4 . 2 . 3 . 2 . vvctterliuiahouding.
Als gevolg van de diepe ligging van het gorndwaterniveau bestaat er geen directe relatie tussen
de bovengrond en het gorndwater. Het betreft hier
zogenaamde hangwaterprofielen. De afvoer van het
regenwater vindt grotendeels plaats door wegzijging naar de ondergrond. Door het grote vochthoudend vermogen van de gomden is de watervoorziening van de gewassen voldoende gewaarborgd.
In de sterk hellende gebieden langs het Savelsbos
en de Bemelerberg bestaat risico voor erosie bij
hoge neerslagintensiteiten.

4.2.3.3. Grondwatergebruik.

De geschiktheid van het gebied voor uiteenlopende
vormen van landbouwkundig gebruik wordt weerspiegeld in het naast elkaar voorkomen van bouland,
grasland en tuinbouw. De tuinbouw heeft in het
gebied bijna uitsluitend betrekking op fruitteelt. Afgeleid van de cultuurkaart (opname 1969)
en luchtfoto's (opname 1975) blijkt de bouwlandgras land- tuinbouw- ver houding circa 40 : 40 : 20.
Vergelijking tussen 1969 en 1975 leert dat de
oppervlakte bouwland en fruitteelt iets is toegenomen, maar dat het areaal hoogstamboomgaarden in
zeer sterke mate plaats heeft gemaakt voor laagstamboomgaarden. De fruitteeltconcentratie is het
grootst ten noorden van Gronsveld.
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4.2.3.4. Bedrijfsstructuur.

Bij de inventarisatie van de bedrijfsstructuur is
gebruik gemaakt van de Cultuurtechnische Inventarisatie voor de ruilverkaveling "Mergelland-West"
opgenomen in 1965 en van de DATA-bank gegevens opgenomen in 1975 ten behoeve van de Nota Landelijk
Gebied en de Structuurvisie Landbouw.
Gelet op het jaartal van de opname van met name de
Cultuurtechnische Inventarisatie t.b.v. de ruilverkaveling Mergelland zijn de gegevens derhalve
indicatief in plaats van dat deze een exact en
gedetailleerd beeld geven van de huidige agrarische bedrijfsstructuur.
Een globale beschrijving van de agrarische
bedrijfsstructuur geeft het volgende beeld.
In het gebied ten noorden van de kern Gronsveld of
aan de rand hiervan liggen een 50-tal agrarische
bedrijven. Van deze bedrijven ligt 65% in de
bebouwde kommen van Gronsveld, Bemelen, Heer en
Amby en 35% verspreid over het gebied. Deze
bedrijven hebben in totaal ca. 500 ha van de cultuurgrond in het gebied in gebruik. De overige
cultuurgrond is afgezien van de gronden voor particuliere woondoeleinden en wegen in gebruik bij
agrarische bedrijven buiten het gebied.
De onderstaande tabel geeft een indruk over de
bedrij fstypen en de bedrij fsgrootte-structuur.
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aantal
bedrijven

Hoofdberoep landbouw
akkerbouw-weide en gemengd bedrijf
Hoofdberoep tuinder
Zonder hoofdberoep in de landbouw
maar tuinder of landbouwer als
nevenberoep

32

gem. opp./
bedrijf

12.10 ha

8

6.4

ha

11

6.2

ha

Tabel 1: bedrijfstype en bedrijfsgrootte.

Uit de tabel blijkt dat de omvangrijke productierichting op de meeste bedrijven akkerbouw en/of
weidebouw is, terwijl het aantal gespecialiseerde
tuinbouwbedrijven vrij gering is. De oorzaak ligt
in het feit dat, nog 12 bedrijven naast hun
belangrijkste productierichting akker- en/of weidebouw, tuinbouw als neventak hebben.
De tuinbouwbedrijven zijn overwegend gericht op
fruitteelt.
Verder blijkt, dat eenvijfde van de agrarische
bedrijfshoofden hun hoofdberoep buiten de landbouw
vinden.
De gemiddelde oppervlakte van de bedrijven is
klein in verhouding tot meest wenselijke bedrij fsgrootte.
Naast de bedrij fs omvang speelt de omvang en het
aantal kavels een belangrijke rol cm tot een economisch verantwoorde bedrijfsvoering te komen. In
tabel 2 staat per bedrij fstype het gemiddelde
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aantal kavels per bedrijf en de gemiddelde kavelgrootte vermeld.

hoofdberoep
landbouw

hoofdberoep
tuinbouw

landbouw
als nevenberoep

Gemiddeld aantal kavels
per bedrijf

9.3

4.3

5.2

Gemiddeld oppervlakte
van de kavels

1.3 ha

1.5 ha

1.3 ha

Tabel:2 Gemiddelde kavelgrootte en kavelaantal.
Onder een kavel of bewerkingseenheid wordt hier
verstaan een stuk grond omgeven door duidelijke
topografische grenzen, zoals sloten, heggen, houtwallen etc.
Volgens de Nota Landelijke Gebieden heeft de productietak melkveehouderij behoefte aan bewerkingseenheden van ca. 2.5 ha, de productierichting
akkerbouw van ca. 50 ha en tuinbouw van ca. 2 tot
5 hectare.
Uit de tabel blijkt, dat de gemiddelde oppervlakte
van de kavels ver achter blijft bij de meest wenselijke grootte.

Naast de gemiddelde bedrij fsgrootte en gemiddelde
kavelgrootte speelt ook de ligging van de
bedrijfsgebouwen en de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de grond een rol.
Zoals al eerder geconstateerd ligt 65% van de
bedrijfsgebouwen in de bebouwde kom. Door deze
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ligging worden de bedrijven vaak belemmerd in hun
ontwikkelingsmogelijkheden, zoals uitbreiding van
de bedrijfsgebouwen en concentratie van de grond
op grote afstand van hun bedrijfsgebouwen hebben
liggen, gemiddeld meer dan 1100 meter.
Door de tracé's oostelijk en zuidelijk van de kern
Gronsveld worden bovendien nog eens 90 agrarische
bedrijven bij de omleiding betrokken.
Van deze bedrijven ligt 80% in de bebouwde kom van
Gronsveld en Rijckholt. Deze bedrijven hebben ca.
1000 ha cultuurgrond in gebruik, waarvan ongeveer
250 ha in het onderzoeksgebied liggen. De bouwland : grasland : tuinbouw-verhouding bedraagt 20
: 55 : 25.
Van de 90 agrarische bedrijven hebben ruim 60 hun
hoofdberoep in de landbouw, waarvan 10 in de tuinbouw (= fruitteelt).
De bedrijven met als hoofdberoep akker-, weidebouw
of gemengd bedrijf hebben een gemiddelde bedrijfsomvang van 11.5 hectare. Tuinbouwbedrijven gemiddeld 6 ha. De nevenberoepsbedrijven hebben een
gemiddelde omvang van 4.8 ha.
Alle bedrijven hebben gemiddeld 9 kavels per
bedrijf, de gemiddelde kavelgrootte is 0.9 ha.
Mede door het hoge percentage bedrijven in de
bebouwde kom ligt de grond gemiddeld op meer dan
1400 meter vanaf de bedrijfsgebouwen.

Ruilverkaveling Mergelland-West.

Uit de bedrijfsstructuur blijkt, dat met name de
ligging van de bedrijfsgebouwen en de verkavelingssituatie in he*t gebied veel te wensen overlaat. In deze situatie kan verbetering ontstaan
als de ruilverkaveling Mergelland-West in uitvoering wordt genomen.
79 12 01

23 -

?>1Lo<>e;9K

fönnél

^
~

u)^^
QflMAiU)

* <b

Ik^taC

mq/io^utto

79 12 01

- 24 -

Practisch het gehele gebied dat oostelijk van het
tracé van de omlegging ligt, valt binnen de blokbegrenzing van de ruilverkaveling.
In het kader van de ruilverkaveling kan een structurele verbetering ten behoeve van de landbouw
ontstaan, zoals verkaveling, ontsluiting eventueel
in combinatie met boerderijverplaatsing.
Bij de voorbereiding van de ruilverkaveling
Mergel1and-West is tot nog toe geen rekening
gehouden met een mogelijke omleiding van de A2.
Mocht êên van de alternatieve omleidingstracé's
van de A2 definitief vastgesteld zijn voor de
ruilverkaveling in uitvoering wordt genomen, dan
kan de ruilverkaveling door middel van de ontsluiting en boerderijverplaatsing in positieve zin aan
deze omleiding bijdragen.
Dit geldt in het bijzonder voor het gebied oostelijk van Gronsveld.

Stedebouwkundige structuur.

Tot medio 19e eeuw heeft de stedelijke occupatie op
de oostelijke maasoever een duidelijke samenhang
vertoont met de landschappelijke situatie. Zie
nevenstaand schema.
Karakteristiek in de noord-zuid ligging van de
straatdorpen van Amby tot Gronsveld en de verspreide
ligging van Limmel en Heugem in het laagterras,
tevens overlaatgebied? de droogdalen vrij zijn van
bebouwing en een vrije uitstroommogelijkheid hebben
naar de Maas.
Een tweede karakteristieke structuur is het radiaal
systeem vanuit Maastricht naar de omliggende dorpen
toe. Op de snijpunten van de noord-zuid structuur en
de radiaal structuur is de eerste bebouwing
ontstaan.
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Sinds eind vorige eeuw heeft er ook in dit gebied
een schaalvergroting plaatsgevonden, die heeft
geleid tot een nu zeer amorfe ruimtelijke situatie:
een aaneenschakeling van dorpse uitbreidingen in het
laagterras en op het middenterras, doortsneden door
grotere structuurlijnen zoals de traverse, de Akersteenweg en de dpoorlijn.
Voorzieningen zoals winkels etc. liggen hierdoor erg
verspreid (zie figuur 4 ) .

Voor de gewenste stedebouwkundige ontwikkelingen van
Maastricht zij verwezen naar paragraaf 4.3.3.2.

Verkeersstructuur.

1. Internationaal.

De onderzochte verbinding maakt als E9 deel uit
van het Europese E-wegennet (zie figuur 1). De E9
loopt van Amsterdam via Eindhoven, Maastricht,
Luik, Luxemburg, Metz, Basel en Milaan naar Genua.
In Nederland bestaat deze weg nagenoeg geheel uit
autosnelwegen (uitzonderingen: •s-HertogenboschEindhoven, de randweg bij Weert en de traverse van
Maastricht). In België zijn de gedeelten Nederlandse grens-Luik en Luik-Remourchamps gereed terwijl de autosnelweg door de Ardennen in aanbouw
is. Naar verwachting zal deze weg in het midden
van de tachtiger jaren gereedkomen. Dan resteert
in België nog slechts een omleiding cm Luik, die
alleen als geprojecteerde verbinding bestaat.
In Luxemburg is de E9 als autosnelweg binnen
enkele jaren gereed.
In Frankrijk zijn betrekkelijk kleine delen van de
verbinding als autosnelweg uitgevoerd. In Zitserland bestaat ongeveer de helft van de E9 uit
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autosnelwegen terwijl in Italië de weg volledig
autosnelweg is.

Verder zijn in de (ruime) omgeving van het studiegebied nog de volgende E-wegen gelegen.
De in het onderstaande overzicht aangegeven
gedeelten van deze wegen zijn geheel als autosnelweg uitgevoerd:
E3: Parij s-Antwerpen-Eindhoven-Venlo-RuhrgebiedHamburg.
E5: Costende-Brussel-Luik-Aken-Keulen-Frankfurt.
E39: Antwerpen-Heerlen-Aken.
E 41: Calai s-Namen-Luik.

Behalve de wegen van het Europese-E-wegennet kunnen ook in België of Duitsland ontworpen hoofdwegen voor het internationale verkeer op de E9 van
belang zijn.
In dit verband kan de in aanleg zijnde hoofdverbinding Verviers, Prüm (West-Duitsland) genoemd
worden. Aanvankelijk was deze verbinding in noordelijke richting voortgezet gedacht cm bij Eijsden
aan de E9 aangesloten te worden. Landschappelijke
bezwaren en de goede mogelijkheid cm met een
betrekkelijk geringe omweg

via de E5 de E9 te

bereiken hebben geleid tot het laten vervallen van
ruimtelijke claims voor een doortrekking van de
weg Prüm-Verviers.

Nationaal.

Op nationaal niveau is de structuur van het hoofdwegennet aangegeven in het Structuurschema Verkeer
en Vervoer (regeringsbeslissing 1979).
In het studiegebied en omgeving zijn een drietal
wegen in het hoofdwegennet opgenomen: de A2, de
A76 en de A79.
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De A2 is identiek met het Nederlandse deel van de
E9. In Limburg is deze met uitzondering van de
randweg Weert en de traverse door Maastricht
geheel als autosnelweg uitgevoerd.
In Maastricht wordt de verbinding van de noordelijke stadstangent (het kruispunt Geusselt) tot de
zuidelijke stadstangent (een klaverbladachtige
aansluiting: het Europaplein) gevormd door een
stadsautoweg met 2 x 2 rijstroken, gelijkvloerse
kruisingen en aansluitingen en voo'rzien van een
gekoppelde verkeersregelinstallatie (groene
golf). Dit weggedeelte is aangeduid met het routenummer N2.

De A76 valt samen met het Nederlandse deel van de
E39 en is geheel autosnelweg.

De door de provincie Limburg als autosnelweg aangelegde "secundaireweg nr. 15" van Maastricht via
JMeerssen naar Heerlen (ook wel aangeduid als
"M.M.H.") is eveneens op het hoofdwegennet opgenomen en wel als A79. De aansluitingen van de A79
met de A76 in Heerlen en met de A2 in Maastricht
zijn niet volledig. Bij Maastricht ontbreken de
relaties A79-A2 noord in beide richtingen.

Regionale verkeersstructuur en verkeersonderzoek.

Zoals in paragraaf 4.2.4. is beschreven kent het
studiegebied in principe een radiaal op de stad
Maastricht gericht wegenstelsel.
De verkeersbelasting op de A2 is hierdoor sterk
toegenomen; van 16.300 mvt/etm. in 1972 tot circa
27.000 mvt/etm. ten noorden van het Geusseltplein
in 1978.
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In As figuurYis aangegeven hoe dit zuid- en noordwaarts gerichte (vracht)verkeer zich verdeelt op
de traverse. Hieruit blijkt de intensieve noordwest relatie ter plaatse van het Geusseltplein en
het Europaplein.
De verkeersbelating op de traverse tussen het
Geusseltplein en het europaplein bedraagt ongeveer
22.000 mvt/etm.. Hiervan is circa 15% vrachtverkeer . 1)
Op de traverse bevinden zich dagelijks gemiddeld
3800 motorvoertuigen die Maastricht passeren
(doorgaand verkeer). Dit aantal is samengesteld
uit circa 900 vrachtauto's en 2900 personenauto's.
De belangrijkste regionale verkeersbewegingen
vinden dan ook plaats over het grondgebied van de
gemeente Maastricht.
In het verleden zijn geen regionale verkeersonderzoeken uitgevoerd.
Met betrekking tot de gemeente Maastricht zijn de
volgende onderzoek-gegevens beschikbaar:
1) Dit percentage varieert van circa 35% in de vroege
ochtenduren tot ongeveer 5% in de late avonduren.
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- Verkeers- en Vervoersstudie Maastricht (1972),
onderzoekresultaten;
- Onderzoek, analyses en prognose (Binnenstad);
- Periodieke en incidentele verkeerstellingen;
Genoemde wegenstructuur maakt het mogelijk dat
voor gegevens van de hoofdverkeerswegen in de
omgeving van Maastricht, naast Rijkswaterstaatsgegevens gebruik kan worden gemaakt van bovengenoemde Maastrichtse onderzoekgegevens.
Het internationale karakter van het oost-west
gerichte verkeer is in de loop der tijden deels
verdwenen. Dit is veroorzaakt door de buiten het
onderzoekgebied aangelegde E5 en E39.
De beperkingen in westelijke en (iets verder) in
zuidelijke richting, opgelegd door de landsgrens,
in het zuiden tevens dé taalgrens, hebben t.a.v.
het extern verkeer geleid tot een bundeling in
noordelijke en oostelijke richting. Het aandeel
intern, extern en doorgaand verkeer van alle verkeer binnen de gemeente Maastricht bedroeg in 1972
resp. 54%, 40% en 6% van alle ritten. Wellicht is
er sindsdien een geringe verschuiving opgetreden
ten gunste van het externe verkeer (suburbanisatie) en het doorgaande verkeer (verbeteren c.q.
uitbouwen tot autosnelweg van gedeelten van de A2
(E9) tussen Maastricht en Luik).

Uit de gemeentelijke Verkeers- en Vervoersstudie
Maastricht (1972) blijkt dat de A2 ten noorden van
Maastricht de belangrijkste wegverbinding vormt
voor zowel het doorgaande verkeer ten opzichte van
de stad als het externe verkeer. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat na het afronden van die studie de autosnelweg A79 (MMH) en de zuidelijke
doortrekking van de A2 als autosnelweg is gereedgekomen.
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Zoals vermeld onder 4.2.5.2. is de aansluiting van
de A79 op de A2 te Rothem niet volledig door het
ontbreken van de verbinding tussen de A79 en de A2
richting Eindhoven v.v.
Mede door het ontbreken van deze schakel ondervindt de bebouwde kom van Meers sen hinder van
doorgaand (vracht)verkeer.
Dit verkeer maakt ter plaatse gebruik van wegen
die van oudsher een gecombineerde winkel-, woonen verkeersfunctie hebben. De toenemende (vracht)
verkeersdruk in deze straten met een geringe
beschikbare ruimte tussen de gevels leidt tot een
groeiende conflictsituatie tussen woon- en winkelactiviteiten en het gemotoriseerde verkeer.
Het (vracht)verkeer gebruikt deze route om:
a. vanaf de A79 te Meerssen de Beatrixhaven, Bunde
en de A2 te bereiken, v.v.
b. vanaf Valkenburg via de Houthemmerweg de Beatrixhaven, Bunde en de A2 te bereiken, v.v.
Door een verbinding tussen de A79 en de A2 richting Eindhoven kan een deel van het onder a
genoemde verkeer een aantrekkelijk alternatief
worden geboden. Door een completering van de halve
aansluiting Meerssen aan A79 zal het effect van
een dergelijke verbinding nog kunnen worden
vergroot.
Overigens dient er rekening mee te worden gehouden
dat indien genoemde ontbrekende verbinding tot
stand wordt gebracht de halve aansluiting Rothem
dient te worden gehandhaafd indien de halve aansluiting Bunde aan de A2 niet wordt gecompleteerd. Dit is noodzakelijk cm het verkeer vanaf de
A79 richting Bunde en Beatrixhaven v.v. niet door
de bebouwde kom van Meerssen te dwingen.
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De drastische toename van de verkeersbelasting op
de traverse heeft in 1975 geleid tot de aanzet
voor een volledige reconstructie.
Door middel van gekoppelde verkeerslichteninstallaties (groene golf) en geluidwerende maatregelen
is resp. de doorstroming verbeterd en zal de hinder voor omwonenden worden verminderd; in de wijk
Nazareth is dit al gebeurd.

De buslijnen in het gebied zijn alle op Maastricht
georiënteerd. In het lijndienstverkeer is er niet
of nauwelijks sprake van noord-zuid gerichte relaties. Van directe beïnvloeding van een mogelijke
omlegging van de A2 op het openbaar busvervoer is
dan ook geen sprake.
Wel moet bedacht worden dat de verkeerssituatie op
hetzij de traverse (de O-variant) of bij op- en
afritten van een al of niet omgelegde A2 belemmerend kan werken op de vlotte afwikkeling van het
kruisend busverkeer.

4.2.5.4. Gemeentelijke en hoofdwegenstructuur.

Het gemeentelijk hoofdwegennet wordt gekenmerkt
door een tangentenstelsel (zie figuur 6), dat
bestaat uit:
- de stadstraverse oost (N2/E9);
- de stadstraverse zuid (Akersteenweg-Kennedytracé-Pr. Bisschopsingel-Tongerseweg);
- een (nog) via de binnenstad verlopende noordelijke route (Viaductweg-Wilhelminabrug-Statensingel-Via Regia).
De westelijke tangent blijft beperkt tot een
stadsrelatie tussen de noord- en zuidtangent
(gedeelte van Statensingel en Hertogsingel).
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Op de oostelijke oever wordt het overige wegennet
(voor zover relevant) gekarakteriseerd door een
aantal langgerekte noord-zuid verlopende wegen te
weten:
- de Oude Molenweg;

4 a 5 m breed, plaatselijk
gesloten voor autoverkeer,
historisch en landschappelijk waardevol; loopt van
Rothem tot de molen bij
Gronsveld; de verkeersbelasting is zeer gering.

- de Ambyerstraat/
Burg. Cortenstraat:

7 - 9 m breed, oude hoofdweg in noord-zuid route,
loopt dwars door dorpskernen en heeft een intensieve
erffunctie.

- Meerssenerweg/
Heugemerweg:

provinciale resp. tertiaire
weg, twee rijstroken.

In oost-west richting verloopt behalve de reeds
genoemde zuidelijke tangent een route via de Bergerstraat overgaand in de centraal op de binnenstad gerichte Scharnerweg.
De Viaductweg vormt een eerste onderdeel van de
gewenste noordelijke stadstraverse.
De intensiteiten (1977) staan weergegeven in
figuur 6.

4.2.5.5. Openbaar vervoer.

In noord-zuidrichting loopt door het gebied de
Intercity spoorlijn Amsterdam-Maastricht met een
halfuursdienst. De grensoverschrijdende relatie
wordt voor het personenvervoer gevormd door de
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uursdienst Maastricht-Eijsden-Luik welke met dieselmaterieel wordt gereden. Electrificatie van het
baavak Maastricht-Visé wordt overwogen..
Per dag passeert één doorgaande internationale
trein Maastricht: de verbinding Amsterdam-LuikLuxemburg-Basel.

Het grensoverschrijdende goederen vervoer bestaat
momenteel uit een tiental treinen per dag met als
ladingen: kalk/ ijzererts, kunstmest en auto's.

*

4.2*6* Woon- en leefmilieu.

*

4.2.6.1. Situatie langs de trverse.

De aanwezigheid van een autoweg, welke deel uitmaakt van het landelijk hoofdwegennet, binnen de
stedelijke bebouwing heeft uiteraard gevolgen voor
het woon- en leefmilieu in de omgeving van de
weg. Het stedelijke woongebied begint ten noorden
van het kruispunt Geusselt ter hoogte van de woonwijk Nazareth en loopt tot voorbij het Europaplein. Voor het grootste deel wordt het tracé
begeleid door flat-wanden.
Als voornaamste storende factoren voor het woonen leefmilieu zijn te noemen:
a. de hoeveelheid verkeer alsmede de aard van de
weg (profiel) vormen een barrière tussen de ten
oosten en ten westen hiervan gelegen stadsdelen.
*

b. de geluidsoverlast die de bewoners van de aan-

*

liggende bebouwing van het verkeer op de tra-

*

verse ondervinden.

*

V66r de reconstructie in 1976/78 varieerden de

*

geluidbelastingen voor de gevels van de wonin-

*

.

gen van 57-74 dB(A).
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Na deze reconstructie, die werd uitgevoerd om
de verkeersafwikeling te verbeteren, wordt een
geluidbelasting van 62-75 dB(A) mogelijk
geacht.
De voor deze situatie toegestane norm van 65
dB(A) wordt dus plaatselijk ruimschoots overschreden.
In het kader van het wetsontwerp geluidhinder
wordt in samenwerking tussen het ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de gemeente
Maastricht en Rijkswaterstaat een zogenaamd
milieubouwplan opgesteld dat voorziet in zowel
maatregelen aan de weg als aan de woningen om
te kunnen voldoen aan de normen; max 65 dB(A)
voor de gevels en 45 dB(A) binnenshuis.
Het plan bestaat uit het aanbrengen van grondwallen en muurtjes, zorgvuldig aangekleed met
onder andere struik- en boombeplanting tussen
de weg en de aanliggende bebouwing.
Een en ander kan echter niet verhinderen dat de
geluidbelasting vöór de gevels van de hoger
gelegen woonlagen de 65 dB(A) zal overschrijden
hetgeen extra voorzieningen aan de gevels noodzakelijk maakt.
c. Door het gemotoriseerde verkeer komen stank en
gassen vrij die een nadelige invloed hebben op
mens, plant en dier.
d. De weg vormt als route voor gevaarlijke stoffen
in principe een potentiële gevaarbron voor
omwonenden.
e. De autoweg is een wezensvreemd element in het
woongebied. Dit, tezamen met de verkeersbewegingen hierop, roepen een beeld op dat als
visueel hinderlijk kan worden ervaren.
f. Door het geheel van de onder a t/m e genoemde
factoren kan de aanwezigheid van de weg als
zodanigpsychologische problemen oproepen voor
de mensen.
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4.2.6.2. Huidige situatie aan de oostrand van de stad.

Gedoeld wordt hier op het landelijk gebied gelegen
ten oosten van de woonbebouwing van de voormalige
gemeenten Amby en Heer. Dit gebied vormt een
natuurlijke schakel tussen het stedelijk gebied en
de hellingbossen en schept als zodanig optimale
omstandigheden voor het woon- en leefmilieu/ onder
meer omdat hierdoor de bewoners een vrije uitloopmogelijkheid hebben. De geluidhinder is, behoudens
enige overlast van Bergerstraat en Akersteenweg,
minimaal te noemen. Dit geldt dan uiteraard ook
voor de hinder als gevolg van stank en gassen.
Het wordt als aangenaam ervaren dat in grote delen
van dit gebied een optimale stilte heerst.

4.2.7. Drinkwatervoorziening.

Ten oosten van Maastricht liggen in het studiegebied
de gorndwaterwinplaatsen "IJzeren Kuilen", de
"Tombe", "Vroendaal" en "De Dommel". De Tombe is
eigendom van de gemeente Maastricht en voorziet met
een capaciteit van 3 miljoen m3 per jaar in de
drinkwatervoorziening van een groot deel van die
gemeente. De overige winplaatsen zijn eigendom van
de N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg. De jaarproducties zijn als volgt:
IJzeren Kuilen:

4,5 miljoen m3

Vroendaal:

2

miljoen m3

De Dommel:

3

miljoen m3

De winplaatsen leveren tesamen 1/3 deel van de totale winning van grondwater in Zuid-Limburg.
De waterwinning vindt hoofdzakelijk plaats in een
kalksteenpakket; alleen De Tombe wint in een
daarbovenop liggend en in hydraulisch opzicht ermee
in verbinding staande grindpakket.
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Bescherming tegen verontreiniging van bovenaf vindt
in slechts zeer geringe mate plaats door boven de
kalksteen- en grindlagen voorkomende lössleem, terwijl de zgn. zuiverende werking in de ondergrond
waarschijnlijk gering is en de grondwaterstroming
snel.
Ter voorkoming van grondwatervervuiling, voorzover
dat grondwater gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening, worden beschermingszones gehanteerd;
deze zones liggen rondom de winningsmiddelen.
Bepaalde handelingen en werken worden binnen die
zones verboden of zijn aan beperkingen onderhevig.
Deze zones dienen in feite gebaseerd te zijn op
minimale verblijftijden van het grondwater in de
ondergrond alvorens het opgepompt wordt.
De bacteriologisch-chemische beschermingszones (zone
I) dient een tijd van 60 d. te garanderen, de chemische beschermingszone (zone II) een tijd van 25
jaar. Deze tijden zijn zodanig gesteld dat de wettelijke vereiste continuïteit van de drinkwatervoorziening gewaarborgd kan zijn. Vanwege bijzondere
geohydraulische omstandigheden in kalksteengebieden
geldt in die gebieden een ander systeem. Zone I is
daarbij eveneens gebaseerd op een verblijftijd van
60 dagen; zone II is evenwel niet gebaseerd op een
tijd, maar op een afstand van 2, 1 of

km, afhanke-

lijk van het stromingsbeeld. De alhier te hanteren
beschermingsgebieden zijn aangegeven op figuur 4.
Het op de kaart aangegeven waterwingebied "Heer" zal
tengevolge van de stadsuitbreiding van Maastricht
moeten worden verlaten en zal in beschouwing van
deze studie niet verder worden betrokken.
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4.2.8. Recreatie.

Het landschap heeft een belangrijke functie voor het
leefmilieu van de mens en meer specifiek voor de
openluchtrecreatie en voor de natuur.
In het stedelijk leefmilieu wordt door veel mensen
een (soms groot) gebrek aan "landschap" (in de zin
van harmonisch gestructureerde open ruimte met veel
"groen") ervaren. Dit gebrek kan ten dele worden
door ondervangen door in de vrije tijd naar buiten
te trekken (openluchtrecreatie).
Bij de stede- en landschapsbouw gaat men er tegenwoordig sterk vanuit het element landschap zoveel
mogelijk in/ op zijn minst direct bij de stedelijke
agglomeraties te brengen (zie bv. het Streekplan
Zuid-Limburg en het Basisplan Openluchtrecreatie
(1974) van het Recreatieschap Heuvelland. Het aan de
stad Maastricht grenzende buitengebied werd in het
genoemde basisplan op basis van de gewenste verbetering van het leefmilieu dicht bij de woning en de
functie van recreatieve "uitloop" van de stadsbevolking op korte afstand zeer hoog gewaardeerd. In het
basisplan wordt daarom een prioriteit gelegd voor
nadere uitwerking in recreatieve deelplannen. Het
Deelplan Maasdal is/ zoals gezegd, nu in ontwikkeling.
Het gebied wordt het gehele jaar door vrij intensief
gebruikt door wandelaars en in mindere mate door
fietsers en voor de ruitersport.
Juist door zijn ongereptheid is het vooral bij de
eerstgenoemde categorie recreanten bijzonder in
trek. Een zeer belangrijk aspect in dit verband is
ook het feit dat dit wandelgebied op vele punten
toegankelijk is, waardoor het voor de bewoners van
de aangrenzende woonbuurten direct bereikbaar is.
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Bovendien schept dit extra mogelijkheden voor wandelaars die slechts een kleine afstand willen of kunnen lopen.
Ook biedt het buitengebied-oost een zeer attractief
uitzicht voor de fietsende recreant op de Oude Molenweg. Deze weg is opgenomen in het Recreatief Rijwielpadcircuit in het Maasdal.

4.3. Gewénste ontwikkelingen.

4.3.1. Algemeen.

Bij de beschrijving van de gewenste ontwikkelingen
zullen, omdat het onderwerp van deze studie in feite
de (mogelijke) tracering van een weg betreft, eerst
de gewenste ontwikkelingen vanuit de sector verkeer
en vervoer worden geformuleerd. Vervolgens komen

de

algemeen planologische en stedebouwkundige ontwikkelingen aan de orde terwijl tenslotte de gewenste
ontwikkelingen van die sectoren welke door eventuele
wegaanleg geschaad zouden kunnen worden , beschreven
zijn.

4.3.2. Verkeerskundig.

4.3.2.1. Nationaal en Internationaal.

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer is het
beleid met betrekking tot het verkeer en vervoer
verwoord.
Gestreefd wordt naar een grofmazig kwalitatief
hoogwaardig hoofdwegennet dat in beginsel uit autosnelwegen zal dienen te bestaan.
Het streven is erop gericht cm in het land een
zeer beperkt aantal voor de weggebruikers duidelijk herkenbaar wegentypen in stand te houden. De
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snelweg als basisbeginsel voor het hoofdwegennet
is het wegtype van de hoogste kwaliteit, met een
relatief grote verkeersveiligheid.
Overgangen in wegtype zoals deze momenteel onder
andere in Maastricht bestaan, vormen door het
onverwachte karater ervan potentiële bronnen van
gevaar en stagneren een vlotte verkeersafwikkeling» Bovendien veroorzaken deze discontinuïteiten
vertragingen en hoger energieverbruik (stoppen en
weer optrekken voor verkeerslichte*n) met name voor
het vrachtverkeer.
Voorts is aangegeven dat hoofdverbindingen bij
voorkeur langs en niet door stedelijke gebieden
moeten worden geleid, onder meer vanwege de problemen voor het woon- en leefmilieu en de gevarenrisico' s die verbonden zijn aan het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
De verdere uitgangspunten voor het ontwerp van
autosnelwegen zijn neergelegd in de ROA-richtlijnen (Richtlijn Ontwerp-Autosnelwegen) en zijn
onder meer:
aansluitingen tussen autosnelwegen dienen zo
veel mogelijk compleet uitgevoerd te worden.
Slechts indien de verkeersrelatie zeer gering
is of andere beperkende omstandigheden aanwezig
zijn kunnen aansluitingen weggelaten worden.
-

het niveau van toeleidende wegen naar steden
dient, indien de afstand niet te groot is bij
voorkeur van lagere orde te zijn dan de doorgaande weg.

In Europees verband is volgens "de verklaring
nopens de aanleg van internationale hoofdverkeerswegen (E-wegen)" eveneens een aantal ontwerprichtlijnen geformuleerd welke in grote lijnen
overeenkomen met de richtlijnen voor het ontwerpen
van autosnelwegen.
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Ondanks het feit dat de verkeersbelasting van
grensoverschrijdende wegen niet vaak niet tot aanleg van een autosnelweg noopt is toch in Europees
verband uitgesproken dat om bovenvermelde redenen
van continuïteit ook de grensoverschrijdendegedeelten van het E-wegennet als autosnelweg zullen
worden uitgevoerd.

Regionaal en stedelijk.

Met betrekking tot de verkeersproblematiek van de
gemeente Maastricht zijn er in het recente verleden een aantal samenhangende nota's verschenen zoals:
Structuurplan Maastricht;
-

Pré-nota Verkeers- en Vervoersplan Maastricht;

-

Eindrapportering Verkeers- en Vervoersplan:
- Verkeersleefbaarheid (deel 1)
- Openbaar Vervoerplan
- Fietsverkeersplan.

-

Afzonderlijke studies:
- Studie Maaskruisend verkeer
- Ontwerp Noordelijke Maasoeververbinding
- Verkeersstructuur in Heer.

De inhoud van deze nota's zou in een paar hoofddoelstellingen kunnenm worden samengevat:
a. Het streven naar een scheiding tussen verkeersgebieden en verblijfsgebieden (Verkeersleefbaarheidsplan).
In verblijfsgebieden dient de auto een ondergeschikte rol te vervullen. (Snelheidsvermindering, weren doorgaand verkeer,gewijzigde voorrang sr egeling. )
b. Het streven naar een tangentiaal hoofdwegennet
met voldoende capaciteit en veiligheid. Extra
aandacht voor veilige dwarsrelaties met name
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t.b.v. het langzaam verkeer (Prê-nota, Ontwerp
Noordelijke Maasoeververbinding e.a.).
c. Het ontwikkelen van een afzonderlijk netwerk
van fietsroutes (Pietsverkeersplan).
d, Het handhaven en zo mogelijk uitbreiden van een
zoveel mogelijk uitbreiden van een zoveel mogelijk geïntegreerd stelsel van openbare
vervoersvoorzieningen. (Openbaar Vervoersplan.)
Het verzekeren van een snelle en vooral regelmatige doorstroming heeft een hpge prioriteit.

De gewenste verkeersinfrastructuur m.b.t. de
hoofdwegen staat weergegeven op figuur 7.

4.3.2*3. Openbaar vervoer.

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer is
verwoord dat waar het openbaar vervoer een alternatief kan zijn voor de verbetering of aanleg van
hoofdwegen dit alternatief in de beschouwing dient
te worden betrokken.
De aard van het doorgaande verkeer: veel internationaal goederen vervoer maakt dat een verschuiving naar het openbaar vervoer moeilijk te bewerkstelligen is.
De doorgaande verkeersstroom is, zoals in paragraaf 4.2.5.3. is beschreven betrekkelijk gering.
Een verbetering van het vervoer kan derhalve moeilijk een wezenlijke verandering aanbrengen in de
doorgaande verkeersrelatie op de E9.
Een openbaar vervoersalternatief is derhalve niet
in de beschouwingen betrokken.
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4.3.2.4. Buisleidingen.

Bij de tracering van een weg dient niet alleen rekening gehouden met het vervoer en daaruit voortvloeiende het verkeer over of onder invloed van de
te traceren weg doch er kan ook een relatie zijn
met een geheel andere vorm van vervoer; het vervoer van vloeistoffen door buisleidingen.
De snelle ontwikkeling in het gebruik van ondergrondde transportleidingen heeft dé behoefte doen
ontstaan aan bundeling, waardoor in veel mindere
mate een belemmering zal zijn te verwachten van
het toekomstige grondgebruik. In het kader van de
Derde Nota Ruimtelijke Ordening is een Structuurschema Buisleidingen in het vooruitzicht gesteld.
Vooruitlopend daarop is in samenwerking met de belanghebbende instanties voor Limburg een net van
leidingenstroken opgesteld, onderscheiden in (inter) nationale en regionale leidingenstroken dat
voor wat Zuid-Limburg betreft door Provinciale
Staten in het desbetreffende streekplan is opgenomen.

In het onderhavige studiegebied is in overleg met
de gemeente Maastricht het tracé voor een nationale leidingenstrook vastgelegd, rekening houdend
met een mogelijke omlegging van de A2. Het lijkt
mogelijk te zijner tijd op ondergeschikte punten
de bedoelde leidingenstrook aan het vastgestelde
tracé van de omlegging aan te geven, waardoor de
na het vastleggen van de leidingenstrook ontstane
strijdigheid met de waterwinbelangen kan worden
verminderd.
De leidingenstrook richting België is door het
studiegebied gepland.
Tot dusverre bevinden zich in de strook geen leidingen.
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4.3*3. Planologische en stedebouwkundige ontwikkeling.

4.3.3.1. Provinciaal beleid met betrekking tot de weg.

In het Streekplan Zuid-Limburg is met betrekking
tot een eventuele omlegging van de E9
geformuleerd, dat, indien de verkeersproblematiek
op de Maastrichtse traverse noopt tot maatregelen,
die in eerste instantie gezocht moeten worden in
het .ongelijkvloers maken van de kruisingen in de
bestaande situatie.
Mocht uiteindelijk ook dit niet meer voldoende
zijn kan een omlegging cm de stad overwogen worden.
Het Streekplan geeft verder aan dat een nadere afweging moet plaatsvinden met betrekking tot een
tracering oostelijk dan wel westelijk van Gronsveld»

In het Streekplan wordt voorts het behoud van zowel de grote waarden op het gebied van natuur en
landschap oostelijk van Maastricht als van de
drinkwater winningen in dit gebied als beleidslijn
aangegeven.

4.3.3.2. Stedebouwkundige ontwikkelingen.

In het infebruari 1979 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurplan Maastricht is aangegeven
hoe de stedebouwkundige ontwikkeling op de oostelijke Maasoever kan worden bijgestuurd en aangevuld: bij deze ontwikkeling speelt met name de
geplande woningbouw een belangrijke rol. Ten aanzien van dit facet kan het volgende worden opgemerkt .
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Op blz. 50 e.v. van genoemd structuurplan wordt
ingegaan op de toekomstige woningbehoefte van
Maastricht. Aan de becijfering van deze kwantitatieve behoefte ligt de in 1976 herziene bevolkingsprognaose ten grondslag. Volgens de conclusie
van dit onderzoek is in de periode van 1977-1995
-uitgaande van 5000 studenten- een aanwas van
13900 woningen noodzakelijk.
Als argumenten voor deze woningbehoefte kunnen
o.m. worden genoemd:
a. de woningbehoefte van de eigen bevolking;
b. de vestiging van de Rijksuniversiteit;
c. het feit dat alleenstaanden zich steeds meer
op de woningmarkt aanbieden voor een zelfstandige woning;
d. bestrijding van de suburbanisatie. Cm verdere
bebouwing en dus aantasting van het Heuvelland
te kunnen tegengaan moeten aan woningzoekende
uit dat gebied alternatieve vestigingsplaatsen
kunnen worden geboden. Hiervoor dient ook Maastricht -mede op aandringen van het provinciaal
bestuur (zie Streekplan Zuid-Limburg)- zorg te
dragen.
Om in de toekomst in de woningbehoefte te kunnen
voorzien is het voor Maastricht een noodzaak cm de
woningbouw te continueren.
De mogelijkheden in Maastricht-West zijn nagenoeg
uitgeput.
Het laatste plan in dit stadsdeel t.w. Daalhof
Noord-West is momenteel in uitvoering. De mogelijkheden voor woningbouw op grotere schaal moeten
dan ook gezocht worden in Maastricht-Oost.

Het noord-oostelijk gebied (o.a. Itteren en Borgharen) geeft slechts zeer beperkte mogelijkheden.
Reden hiervan zijn: reeds aanwezige industrie,
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de noodzakelijke reservering van een drinkwaterspaarbekken, bescherming ten behoeve van de grondwaterwinning en de typische landschappelijke kwaliteiten.
In het overige deel van Maastricht-Oost resten
-naast woningbouw in Randwyck ten behoeve van de
afronding van de woonbuurt Heugem van 3000 naar
5000 inwoners- nog de volgende mogelijkheden:
het gebied Heer zijnde Eijlderaard, de Wan en
Grondel. Dit is te zien als een logische afronding van de bestaande woonbuurt Heer en komt
dan ook -mede gelet op zijn ligging- en principe het eerst voor uitvoering in aanmerking;
b. het gebied Amby-Zuid. Dit sluit aan op de bestaande woonbuurt Amby en komt in volgorde van
uitvoering op de tweede plaats;
c. het Vroendaal. Dit gebied ligt o.a. uit een
oogpunt van landschap het meest gevoelig. Bebouwing hiervan zal pas aan de orde komen als
de mogelijkheden sub a en b zijn uitgeput.
De bebouwing als bovenbedoeld aan de oostzijde van
Maastricht is vastgelegd zowel in het Streekplan
Zuid-Limburg, in het Structuurplan Maastricht (zowel voor-ontwerpplan als vastgesteld plan) en
-voor een deel- in het globale bestemmingsplan
Heer-Zuid.
Bij de uitwerking van de stedebouwkundige plannen
spelen de volgende overwegingen een rol:
-

de hoofdopzet van de plannen is zo gekozen dat
de grotere park- en groen-concentraties als een
logisch verlengde in de relatielijn Maas-droogdalen zijn gelegen. Daartussen zijn stedelijke
verdichtingen mogelijk met accenten in het centrum van het Maasdal.
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-

een vloeiende overgang aan de stadsrand naar
het buitengebied dient bewerkstelligd te worden
mete een aflopende bebouwingshoogte van binnen
naar buiten (stadsrandfilosofie). De voet van
het hoogterras dient wel vrij van bebouwing te
blijven.

In het stedelijk gebied dient onder meer gestreefd
te worden naar een zo zuinig mogelijk grondgebruik.
Dit betekent een optimaal inspelen op de mogelijkheden van de gegeven situatie; bij wijziging van
die gegeven situatie moet met minimale middelen
een maximaal rendement worden nagestreefd. In het
Streekplan Zuid-Limburg wordt ten aanzien van de
buiten begrenzingen van Maastricht opgemerkt, dat
de "oostelijke begrenzing wordt bepaald door de
betekenis van de waterwingebieden en door de bijzondere waarde van de hellingen in het Maasdal. In
zuidelijke richting valt deze begrenzing samen met
de zuidelijke gemeentegrens van Maastricht. De bepaling van deze grens is geschied op basis van de
woningbehoefte van de stad Maastricht (uitgaande
van de natuurlijke groei tot 1990) en houdt tevens
rekening met het behoud van een duidelijk open
ruimte tussen de stadsrand en de noordrand van de
kern Gronsveld. Wanneer de behoefte daaraan op
enig moment zou blijken zal aan de stad Maastricht
de mogelijkheid voor expansie en uitbouw moeten
worden gegeven". In antwoord op een opmerking van
Maastricht dienaangaande stelt het Streekplan op
blz. 137:
"De te verwachten bevolkingdgroei maakt het niet
aannemelijk dat het binnen de termijn waarover het
streekplan is opgesteld noodzakelijk zal zijn het
stedelijke gebied van Maastricht uit te breiden.
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Mocht op langere termijn c.q. door onvoorziene
ontwikkelingen toch tot verruiming moeten worden
overgegaan, dan zal occupatie van de zuidelijke
Maasvallei moeten geschieden in plaats van een penetratie in het buitengebied, richting Berg en
Terblijt gezien het verschil in karakter en betekenis van dit gebied."
Uit de inmiddels verschenen nieuwe bevolkingsprognose voor Maastricht blijkt dat het thans in het
streekplan ingenomen standpunt kan worden gehandhaafd. Intussen zal er moeten worden gezorgd dat
er in het Maasdal geen zodanige nieuwe activiteiten worden ontplooid, dat deze een eventueel later
noodzakelijke stedebouwkundige ontwikkeling kunnen
bemoeilijken.

4.3.4. Overige aspecten.

4.3.4.1. Algemeen.

Ten aanzien van de overige bij de wegaanleg relevante aspecten kan in het algemeen gesteld worden
dat behoud van de waardevolle elementen

nage-

streefd wordt. Veelal leidt wegaanleg tot aantasting in meerdere of mindere mate van die waarden.
Meer in het bijzonder gaat het daarbij cm de waarden van natuur en landschap, landbouw en de drinkwatervoorziening.

4.3.4.2. Natuur en landschap.

De samenhang tussen stad en landschap is de laatste jaren sterk verstoord door de enorme groei van
de steden (voor Maastricht zie: Caberg-MalbergBelfort-Daalhof). Van een integratie tussen stad
en landschap is geen sprake meer.
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Door toepassing van hoogbouw aan de randen is deze
verstoring zelfs maximaal.
Uitgangspunt voor de landschapsbouw is dan ook dat
bij stedebouw

veel meer rekening dient te worden

gehouden met de eigenschappen van het landschap.
Hierdoor kan een veel betere integratie ontstaan.
Het is niet mogelijk het landschap bij de stadsrand te laten ophouden en andersom. Het landschap
is multifunctioneel, dat wil zeggen dat de diverse
functies evenwichtig op elkaar afgestemd zouden
moeten zijn. Dit betekent dat de agrarische functie niet persé op behoeft te houden waar de stadsgrens thans ligt en eveneens dat niet-agrarische
functies een belangrijk onderdeel moeten kunnen
uitmaken van het landelijk gebied.
In de meeste gebieden met groeiende stedelijke
concentraties voldoet het omringende landschap
niet of onvoldoende aan de eisen die de daar wonende bevolking aan haar leefmilieu mag stellen.
Er is daar vaak ter plaatse een grote behoefte aan
een veelzijdigere omgeving, met betere mogelijkheden voor actieve en passieve ontspanning en voor
visuele diversiteit.
Hiertoe dient een milieu te worden geschapen, dat
de mensen niet dwingt zoveel mogelijk hun heil elders te zoeken, maar waar het plezierig wonen is
en waar ook zinvolle vrije-tijdsbesteding rond de
woning mogelijk is.
Ook door natuurbescherming wordt een multifunctioneel landschap bij de overgang van stad naar buitengebied nagestreefd.
In de praktijk betekent dit een integratie tussen
stad en landschap, waarbij de dominantie van het
een over het andere via geleidelijke overgangen
zal plaats vinden. Bijv. meer in de richting van
de stad zal de functie wonen (bebouwing) gaan

79 12 01

- 49

domineren over de functie landschap/natuur. Omgekeerd zal naar het buitengebied toe de functie
landschap/natuur meer moeten gaan domineren.

Overweging.

Gesteld is dat stad en buitengebied geleidelijk in
elkaar moeten overgaan. Daar waar mogelijkheden
zijn, valt dit te overwegen. In geval van een tracering van een weg langs de oostrand van Maastricht, wordt de functie wonen/bebouwing en als
afgeleide daarvan "verkeer", zeer sterk naar het
oosten verplaatst, waardoor deze functies sterk
zullen gaan domineren over landschap/natuur. Van
een geleidelijke overgang zal dan geen sprake meer
kunnen zijn. Ook niet cmdat landschapsnatuur zich
niet meer zal kunnen verplaatsen (bijv. naar het
oosten).

4.3.4.3. Landbouw.

De eventuele omleiding van de A2/E9 oostelijk van
Maastricht heeft voor de landbouw tot gevolg dat:
-

er afhankelijk van het te keizen tracé meer of
minder landbouwgronden verloren gaan van een
uitstekende kwaliteit

-

er snij schade ontstaat voor een aantal agrarische bedrijven, hetgeen verkleining van de totale bedrijfsgrootte, versnippering en/of afstand s vergrot ing inhoudt
de vestigingsmogelijkneden voor de landbouw beperkter worden
de reeds kwetsbare bedrijven verder in hun bedrijfsvoering zullen worden beperkt

verder zullen de bedrijven die gelegen zijn in de
bebouwde kommen van Amby, Heer en voor een gedeelte in Gronsveld afgesneden worden van hun veldkavels.
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4.3.4.4. Drinkwatervoorziening.

In paragraaf 4.2.7. is aangegeven dat ter bescherming van de bij de waterwinning betrokken belangen
rond winplaatsen een tweetal beschermingszones
moeten worden aangehouden. Voor de onderhavige
studie dient daarbij nog het volgende bedacht te
worden.
In het begin van de jaren '70 werd besloten cm ten
behoeve van stadsuitbreiding van Maastricht de
winplaats "Omleg" te verlaten en ter vervanging de
winplaats "De Tombe" te stichten. Bij de lokatiekeuze van De Tombe bleek dat op geohydrologische
gronden een meer oostwaartse lokatie niet wel mogelijk is, terwijl aan de westzijde rekening gehouden moest worden met een voorlopig vrij te houden tracé voor de E9. In deze door de nood gedwongen situatie werd gesteld dat een afstand benedenstrooms tussen de winningsmiddelen en een rijksweg
van 250 m voldoende zou moeten zijn voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Een dergelijke afstand werd eveneens gehanteerd bij de
inrichting van het puttenveld van Vroendaal en De
Dommel. Vroendaal dient ter vervanging van de winplaats Heer, die ook verlaten wordt ten behoeve
van stadsuitbreiding van Maastricht. Deze laatste
dimensionering van beschermingszones (m.n. 250 m)
betekent dus geenszins dat de aanleg en het gebruik van de E9 aldaar geen consequenties zou hebben voor de veiligheid van de waterwinning (zie
par. 7.7).

De aanleg van wegen brengt in het algemeen een
aantasting van de natuurlijke bodemstructuur
teweeg en betekent een potentieel gevaar voor de
kwaliteit van het grondwater; het gebruik van
wegen
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verhoogt het risico van verontreiniging van het
grondwater. Tijdens de aanleg van een weg zijn de
bodem en het grondwater extra kwetsbaar voor verontreiniging. Deze kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het opbrengen van verontreinigd materiaal voor de opbouw van het weglichaam, of door het
morsen of lekken van vrachtauto's en wegenbouwmachines. Bronnen van verontreiniging bij het gebruik van wegen zijn:
de neerslag uit uitlaatgassen;
-

slijpsel van banden en remvoeringen en wegen;

-

pekel gebruikt bij gladheidsbestrijding;
bestrijdingsmiddelen, gebruikt bij het onderhoud van wegbermen;

-

olie en benzine, gemorst of verloren gegaan in
diverse omstandigheden;
andere gevaarlijke stoffen, gemorst of bij ongelukken vrijgekomen uit tankauto's;
aanleg van benzinetankstations, op- en overslag
van olieproducten;

-

parkeerplaatsen.

Gezien de geschetste gevaren voor de kwaliteit van
de bodem en van het grondwater, is het dan ook in
beginsel ongewenst om wegen binnen beschermingsgebieden rondom waterwinplaatsen aan te leggen, zeker wegen waarover vele transporten van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Veelal zal ernaar gestreefd moeten worden om dergelijke wegen te weren
in een gebied dat een verblijftijd van minimaal 10
jaar in de bodem van het te produceren water garandeert. Dit gebied is een deel van de beschermingszone II; wegenknooppunten zouden vanwege het
verhoogde ongevalsrisico zelfs buiten zone II dienen te liggen.
On na te gaan in hoeverre veiligheid voor de
drinkwatervoorziening is verkregen bij de door de
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indertijd door de nood opgedrongen (benedenstroomse) afstand van 250 m, zijn door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening benaderende berekeningen ter vaststelling van verblijf- of reistijden van het grondwater uitgevoerd. De berekeningen geven alleen een indicatie, aangezien exacte gegevens van de geohydrologische opbouw en van
de bodemconstanten niet bekend zijn; de berekeningen zijn uitgevoerd voor het geval De Tombe.
Uit de berekeningen volgt dat de in "het voorgaande
genoemde afstand van 250 m overeenkomt met een
verblijftijd van "\ è. 2 jaar, terwijl 60 m overeenkomt met een tijd van ca. 1 maand. Dat er aan "benedenstroomse" kant (i.h.o. westelijk van de winplaats) vanaf vrij grote afstand nog toestroming
van grondwater naar de winplaatsen optreedt,
blijkt ook uit het feit dat de waterscheiding,
zoals die aan de hand van peilgegevens en uit berekeningen van potentiaalverlagingen volgt, op
ca. 1 km westelijk van de pompputten is gelegen.
Daarbij zij nog opgemerkt dat grondwaterwinning in
Zuid-Limburg op hydrologische gronden een moeilijke zaak is en dat een lokatie voor een nieuwe winplaats, bij het verloren gaan van een bestaande
winning praktisch onmogelijk is.

4.4. Probleemstelling.

Vergelijking van de bestaande situatie met de gewenste
ontwikkelingen levert de uitgewerkte probleemstelling
als resultaat. Samengevat bestaat deze uit de volgende
componenten:
a. verkeerskundig:
1. het hoofdwegennet is discontinu; het doorgaand
verkeer ondervindt daarvan de hinder.
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2. Het transport van gevaarlijke stoffen vindt,
door het ontbreken van een alternatieve route,
nog steeds plaats over de stadstraverse-oost.
Uit veiligheidsoverwegingen is dit een ongewenste
situatie.
3. Als nevenproblematiek dient het niet volledig
zijn van de aansluiting A79-A2 en de daarmee samenhangende verkeerssituatie in Meerssen in de
beschouwingen betrokken te worden.
b. planologisch/stedebouwkundig:
1. duidelijkheid dient verschaft te worden over de
vraag of en zo ja, waar een omlegging cm Maastricht moet komen
2. de bestaande traverse als hoofdverbinding door de
stad geeft voor de bewoners langs deze traverse
geluidhinderproblemen, vormt een barrière tussen
de aan weerszijden van de weg gelegen woonbuurten
en vormt een potenti'éle gevarenbron tengevolge
van het transport van gevaarlijke stoffen.

Bij het zoeken naar oplossingen dient bedacht te worden dat een verdere toeneming van de verkeersbelasting
op wegen van het stedelijke wegennet die vooral een
woon- en winkelfunctie hebben en vermeden moet worden
(voorbeelden Ambyerstraat, Dorpstraat en Akersteenweg).

Het zal duidelijk zijn dat het onmogelijk is om oplossingen te bedenken die alle problemen oplossen en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de in
dit hoofdstuk geformuleerde gewenste ontwikelingen.
De mate waarin de in hoofdstuk 5 beschreven alternatieven de problemen oplossen en tegemoetkomen of
strijdig zijn met de geformuleerde gewenste ontwikkelingen is in hoofdstuk 6 als toetsing aangegeven.
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5. KEUZE EN BESCHRIJVING VAN DE VARIANTEN.

5.1. Motivering van de variantenkeuze.

5.1.1. Hoofduitgangspunten.

Bij het zoeken naar varianten is er naar gestreefd
de volgende sectorale uitgangspunten in acht te
nemen:
a. verkeerskundig:

'

1. Qn de bestaande discontinuïteit op te heffen in
de hoofdverbinding zal er een verbindingsweg
van het type autosnelweg ontworpen worden?
2. De reistijd over het traject dient zoveel mogelijk beperkt te zijn;
3. De aansluiting van de A79 (de provinciale autosnelweg Maastricht-Meerssen-Heerlen) aan de A2
zal volledig moeten zijn;
4. De invalswegen naar de stad moeten van een lagere orde zijn dan de hoofdverbinding. Het aantal aansluitingen dient beperkt te zijn;
5. De interne bestaande stedelijke verkeersstructuur zal als een gegeven worden beschouwd;
b. de stedebouwkundige ontwikkeling van Maastricht
zal in hoofdlijnen conform het Structuurplan door
de gemeente geschieden;
c. de schade aan de landbouw, het natuurlijk milieu
en het landschap dienen zo veel mogelijk vermeden
te worden;
d. zo veel mogelijk wordt voldaan aan op grond van
het woon- en leefmilieu te stellen eisen betreffende uitworp van luchtverontreinigende stoffen,
geluidhinder, visuele hinder en de gevarenrisico's verbonden aan het vervoeren van gevaarlijke
stoffen;
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e. De belangen van de drinkwatervoorziening dienen
zo veel mogelijk ontzien te worden.
f. Het beslag op de overheidsmiddelen dient beperkt
te zijn.

5.1.2. Uitwerking.

Uitgaande van de probleemstelling zijn er in principe veel oplosssingen voor het verkrijgen van een
doorgaande hoofdverbinding denkbaar.
Bij de studie zijn meer denkbare varianten tersprake
gekomen, dan die welke bij nadere toetsing in beschouwing zijn genomen.
Deze varianten werden verworpen omdat zij onvoldoende tegemoetkomen aan de geformuleerde hoofduitgangspunten .
*

Zo is als variant denkbaar een omlegging in de vorm

*

van een niet autosnelweg met gelijkvloerse aanslui-

*

tingen. Een dergelijke variant is verworpen omdat

*

ondanks hoge kosten niet aan een van de belangrijk-

*

ste hoofduitgangspunten/ het opheffen van de discon-

*

tinuïteit in het autosnelwegennet tegemoet wordt

*

gekomen.

*

Om een goede afweging te kunnen plegen zijn echter

*

wel handhaving van de huidige situatie en uitbouw

*

van de traverse tot autosnelweg wel als varianten

*

meegenomen. Van deze laatste variant zijn twee sub-

*

varianten, êën met aansluiting van de Scharnerweg en

*

één zonder aansluiting van de Scharnerweg, in de be-

*

schouwing meegenomen.
Uiteraard is de omlegging zoals deze oorspronkelijk
ontwikkeld is één van de beschouwde varianten. Deze
loopt dicht langs de geplande uitbreiding van de
stad Maastricht en zou de stad afsluiten van het
buitengebied. Van deze varianten zijn twee subvarianten beschouwd:
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- één waarbij een lichte verschuiving van de as in
westelijke richting heeft plaatsgevonden cm een
aantal belangrijke waterwinningen oostelijk van
Maastricht te sparen, en
- één waarbij een omlegging ook oostelijk van Gronsveld wordt doorgetrokken en zuidelijk van Gronsveld op de bestaande autosnelweg wordt aangesloten. De afweging met betrekking tot deze variant
is in het streekplan Zuid-Limburg aanbevolen.

Een denkbare variant welke ten noorden van Meerssen
van de A2 aftakt, aan de oostzijde Meerssen passeert, het Geuldal kruist en vervolgens aansluit aan
de eerder genoemde omleggingsvariant is verworpen
vanwege de ernstige aantasting van het landschap bij
Meerssen het Geuldal en het gebied de Dellen.

Cm de in paragraaf 4.2 beschreven integratie van
stad en landschap te kunnen bereiken is gedacht aan
een nieuwe variant direct grenzend aan de huidige
bebouwing van de stad terwijl de nieuwe bebouwing
van de stad aan de oostzijde van de weg zou moeten
plaatsvinden. De uitvoering van de weg zou dan zo
moeten geschieden (verdiept met veel kruisingen) dat
de weg geheel geïntegreerd wordt in de stedelijke
sfeer.
Deze variant is verworpen omdat deze een ernstige
discontinuïteit in de stedebouwkundige uitgroei van
Maastricht Oost zou betekenen. De variant vereist
namelijk, nadat een beslissing over de weg genomen
zou zijn, een essentiële herziening van reeds vastgestelde streek en structuurplannen. Dit zou zeer
veel jaren vergen. Gedurende al deze tijd zou de
gehele uitbreiding ten oosten van de Oude Molenweg
geblokkeerd moeten worden. Bovendien zou, ingeval
tot deze variant als reservering besloten zou worden
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gedurende de tijd dat de uitbreiding aan de
oostzijde van de weg wel gerealiseerd is en de weg
dit nog niet is, dit stadsdeel zeer geïsoleerd
liggen en alleen met provisorische middelen aan het
stedelijke gebied kunnen worden aangehaakt.

Tenslotte nog iets over de aanslutingen aan de
hoofdverbinding.
Vanwege het feit dat een relatief klein deel van het
verkeer op de huidige traverse doorgaand verkeer is
zou overwogen kunnen worden om ingeval een omlegging
gemaakt wordt, de verkeersstructuur van de stad zo
drastisch te wijzigen dat veel verkeer naar de
omlegging gedwongen wordt. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen door de stad in noordelijke en/of zuidelijke
richting geen aansluiting op de A2 te geven, doch
alleen aan de oostzijde van de stad (Bergerstraat
en/of Akersteenweg).
Een dergelijke operatie is als te ingrijpend en
bovendien strijdig met het uitgangspunt ad. a 5
verworpen (5.1.1.)

Met betrekking tot de aansluitingen is derhalve
gedacht aan vier punten, te weten:
- aan de noordzijde (Rothem)
- aan de.oostzijde (Bergerstraat)
- aan de oostzijde (Akersteenweg)
- aan de zuidzijde (Gronsveld).

Resumerend worden in de bebouwingen betrokken:
- handhaven van de bestaande toestand "de O-variant"
- uitbouw van de traverse tot een autosnelweg
(tunnelbak) (variant 1) met als subvarianten:
a. met aansluiting Scharnerweg (genoemd variant
1.1)
zonder aansluiting Scharnerweg (genoemd variant
1.2)
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*
*

- en vier omleggingsvarianten te weten:
variant 2: zoveel mogelijk conform Structuurplan

*
*

Maastricht (Structuurplanvariant)
variant 3: westelijker dan 2 om de waterwinnings-

*

gebieden zo veel mogelijk te sparen

*

(waterwinningsvariant)

*

- variant 4: Conform 2 doch oostelijk om Gronsveld

*

- variant 5: Conform 3 doch oostelijk om Gronsveld

*

5.2. Variant 0: handhaving huidige situatie.

*

5.2.1. Verkeerstechnische beschrijving.

*

Vanuit zuidelijke richting blijft het autosnelwegka-

*

rakter van de A2 met 2 x 2 rijstroken gehandhaafd

*

tot de aansluiting Regentesselaan, ca. 200 m ten

*

zuiden van de aansluiting Scharnerweg, alwaar het

*

verkeer met behulp van verkeerslichten wordt gere-

*

geld en de weg overgaat in een stedelijke autoweg

*

met over het gehele traject tot het Geusseltplein 2

*

x 2 doorgaande rijstroken.

*

Ter plaatse van het met verkeerslichten geregelde

*

kruispunt Scharnerweg zijn alle verkeersbewegingen

*

mogelijk en wordt het (brom)fiets- en voetgangers-

*

verkeer gelijkvloers afgewikkeld. Tussen de aanslui-

*

ting Scharnerweg en het Geusseltplein zijn nog een

*

drietal met verkeerslichten beveiligde oversteken

*

aanwezig.

*

Bij het Geusseltplein zijn ook alle verkeersbewe-

*

gingen mogelijk warbij het (brom)fiets- en voetgang-

*

ersverkeer kruisingsvrij door tunneltjes wordt afge-

*

wikkeld.

*

Ten noorden van het Geusseltplein gaat de autoweg

*

over in een autosnelweg die zich vrijwel onmiddel-

*

lijk splitst in de autosnelwegen A2 richting Eindho-

*

ven en de A79 richting Heerlen. Een verbinding

79 12 01

- 59 -

*

tussen de A79 en de A2 richting Eindhoven v.v. op

*

autosnelwegniveau is niet aanwezig.

*

Deze relatie is via secundaire wegen tussen de halve

*

aansluiting Rothem op de A79 en de halve aansluiting

*

Bunde op de A2 in pricipe wel mogelijk.

*

Zoals vermeld in hoofdstuk

*

keer, deels noodgedwongen, de kortere route door de

*

bebouwde kom van Meerssen.

*

Om de verkeersafwikkeling op de traverse te verbete-

*

ren is de traverse vanaf de Regentesselaan t/m het

*

Geusseltplein in de jaren 1976 t/m 1978 gereconstru-

*

eerd.

*

Ter bevordering van de doorstroming en ter beperking

*

van de geluidhinder voor omwonenden zijn de ver-

*

keerslichteninstallaties op het gehele traject ge-

*

koppeld.

*

De cyclustijd van deze regelingen wordt bepaald door

*

de afstand tussen het kruispunt Scharnerweg en Geus-

*

seltplein en de gemiddelde snelheid over dit tra-

*

ject. De cyclustijd bedraagt in dit geval 75 s. Deze

*

waarde moet, uitgaande van de huidige gewenste ge-

*

middelde snelheid, min of meer als een vast gegeven

*

worden beschouwd.

*

De groentijd voor de hoofdrichting bedraagt op dit

*

moment circa 25 s. De capaciteit van de doorgaande

*

richtingen op de traverse wordt daarmee bepaald op

*

circa 2.400 pae/uur = 24.000 pae/etmaal 1).

*

Deze capaciteit is nu voldoende.

*

Het op eenvoudige wijze (sterk) vergroten van deze

*

capaciteit is (slechts) te realiseren ten koste van

*

de capaciteit van de zijwegen.

*
*
*
*

prefereert het ver-

1) pae = personenauto-eenheid. Dit is een rekencijfer waarmee de aantallen van de verschillende categorieën voertuigen moeten worden vermenigvuldigd cm hun invloed op de intensiteit c.q. capaciteit te kunnen bepalen.
B.v. personenauto = 1 pae, vrachtauto = 1,5 - 3 pae.
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5.2.2* Stedebouwkundige beschrijving.

De huidige aanwezige barrièrewerking zal onverminderd blijven bestaan. Hier tegenover staat echter
dat Maastricht de mogelijkheid heeft zich aan de
oostgrens optimaal te ontwikkelen. Immers om te komen tot een aanvaardbaar stedebouwkundig plan aan de
rand van de stad is het nodig te zoeken naar een integratie tussen landschappelijke gegevenheden en bebouwde gebieden. Landschappelijke uitgangspunten
hiervoor zijn hoogtelijnen, begroeiingen, grubben,
graften, waterlopen enzovoort. Wil bedoelde integratie optimaal zijn dan is het logisch aan te nemen
dat de bebouwingsgrens niet volgens een strakke lijn
langs een wegtracé komt te liggen doch dat deze inen uitstulpingen zal vertonen daar waar het landschap zulks noodzakelijk maakt. Alleen op deze wijze
zal dan een zachte overgang kunnen komen tussen de
helling, het open middenterras met waterwingebied en
het bebouwde gebied.

Bovenomschreven stedebouwkundige aanpak is mede
daarom zo belangrijk omdat met name dit gebied ook
een aantrekkelijk alternatief moet kunnen zijn voor
diegenen die in het kader van de anti-suburbanisatie
in het buitengebied niet kunnen bouwen.

5.3. Variant 1: Uitbouw traverse.

5.3.1. Verkeerstechnische beschrijving.

De bestaande doorgang van de rijksweg A2 (E9) door
de bebouwde kom van Maastricht wordt omgebouwd tot
een volledige autosnelweg. Het gedeelte tussen een
punt op circa 250 m ten zuiden van de kruising met
de Scharnerweg en een punt op ongeveer 250 m ten
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noorden van het kruispunt Geusselt wordt zodanig in
verdiepte ligging uitgevoerd dat de bestaande kruisende wegen ter plaatse van de kruising op hun huidige niveau blijven.
Het verdiepte gedeelte kan in zijn eenvoudige vorm
in een open bakconstructie worden uitgevoerd.
Ten zuiden en ten noorden van het verdiept aangelegde gedeelte blijft de rijksweg -behoudens een eventuele wijziging van het Europaplein- als bedoeld onder 5.3.2. onveranderd.
De maatregelen welke in het kader van het milieubouwplan aan de weg worden genomen gaan bij deze variant nagenoeg geheel verloren.
Met betrekking tot de keuze van kruisingen en aansluitingen bestaan de onder 5.3.2. aangegeven mogelijkheden.

Aansluitingsmogelij kheden.

Met betrekking tot de aansluitingen zijn twee varianten uitgewerkt te weten:
variant 1.1: met aansluiting van de Scharnerweg (zie
figuur 8)
variant 1.2: zonder aansluiting van de Scharnerweg
(zie figuur 9 ) .
Bij variant 1.1 moet het Europaplein worden omgebouwd tot een zuidelijk half klaverblad, met door
middel van verkeerslichten beveiligde doorsteken in
de middenberm van de Kennedysingel op de punten van
aansluiting van de toe- en afritten van de rijksweg. De ongelijkvloerse kruising met de Scharnerweg
heeft een volledige aansluiting in de vorm van een
Haarlemmermeer-oplossing; op de Scharnerweg zijn de
punten van aansluiting van toe- en afritten met verkeerslichten beveiligd.
De lengte van de noordelijke toe- en afritten van de
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aansluiting Scharnerweg maken dat ter hoogte van de
Frankenstraat een oversteekplaats voor voetgangers
en (brom)fietsers verhoogd moet worden aangelegd.
Bij variant 1.2 kan het Europaplein zijn huidige
vorm behouden, omdat de Scharnerweg niet op de
rijksweg wordt aangesloten.
Bij beide plannen worden de Prof. Cobbenhagenstraat
en de Prof. Quixstraat over de tunnelbalk gevoerd
zonder aansluiting.
Het kruispunt Geusselt wordt in beide plannen ongelijkvloers uitgevoerd met volledige aansluitingen in
de vorm van een Haarlemmermeer-oplossing.

5.3.3. Uitvoeringsmogelijkheden.

5.3.3.1. Ontwerp.

Voor de onder 5.3.2. beschreven varianten zijn in
*

principe nog een drietal ontwerpen denkbaar welke
verschillen in de mate van openheid, te weten:
a. een open bakconstructie;
b. een bakconstructie met akoestische luifels;
c. een volledig gesloten constructie.
De drie genoemde mogelijkheden zijn vooral ontwikkeld in verband met de geluids- en stankproblematiek, terwijl anderzijds de problematiek van het
transport van gevaarlijke stoffen beperkingen oplegt.

*

De open bakconstructie geeft alleen op de lagere

*

niveau's (straatniveau) een vermindering van de

*

geluidbelasting. Door reflexie van het geluid te-

*

gen de tunnelwanden en door de hogere snelheden

*

die op de verdiept gelegen autosnelweg zullen op-

*

treden zal op de hogere niveau's (ongeveer vanaf

*

de 2e woonlaag) een toename van de geluidbelasting

*

kunnen optreden.
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Omvangrijk onderzoek is nog gaande over de werking
van akoestische luifels. De indruk bestaat dat deze luifels zeer breed (aan beide zijden van de
tunnelbak en vanuit het midden uitdragend) moeten
zijn wil een enigszins redelijk akoestisch resultaat verkregen worden.
Een globale schatting van de extra kosten van deze
voorzieningen bedroeg 1,1 miljoen par 100 m weg,
of 17 miljoen gulden voor de gehele traverse.
Een andere mogelijkheid is een volledig gesloten
tunnelbak, waarop speel en parkeervoorzieningen
kunnen plaatsvinden. De kosten van het dak bedragen 17 miljoen gulden en zijn een weinig meer dan
bij de akoestische luiffels doch bij een tunnel
komen jaarlijkse exploitatiekosten a f 250.000,-.
Dit betekent gekapitaliseerd een extra post van
f 5.000.000,Het probleem bij een volledig gesloten tunnel is
echter, dat volgens de vigerende wetgeving het
vervoer van gevaarlijke stoffen niet toegestaan is
door een tunnel. Onderzoek is gaande of deze regel
gewijzigd kan worden. Indien blijkt dat deze regel
niet gwijzigd kan worden is volledige ondertunneling van de traverse niet reëel: het transport van
gevaarlijke stoffen zou dan immers via een omleidingsroute moeten worden geleid (oostelijk cm de
stad?).
Het meenemen van deze variant, die de geluidhinder
veel lager zal doen zijn, dan volgens de normen,
neergelegd in de Wet Geluidhinder, betekent niet
dat de Rijkswaterstaat a priori bereid zal zijn de
totale kosten van deze variant alleen te dragen.
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Bouwwijze.

Ten aanzien van de bouwwijze zijn een aantal mogelijkheden denkbaar waarbij vooral de bouwtijd, de
mate van hinder tijdens de bouw, en het feit of
het verkeer tijdens de bouw omgeleid kan worden of
niet, belangrijk zijn.
De bouwput, waarin de verdiepte weg wordt gemaakt,
bestaat uit gestempelde stalen damwandschermen,
waarvan de planken tot even in de mergellaag zijn
geheid. Binnen deze bouwput wordt de waterstand,
zoveel als nodig, verlaagd d.m.v. een open bemaling.
De noodzakelijk ontgravingen, tot op en in de aanwezige grindlaag, kunnen zodoende in den droge
worden uitgevoerd. Waar nodig wordt de tot maaiveld reikende leemlaag vervangen door grind,
pp het op niveau gebrachte grindpakket wordt een
folie (waterdicht kunststofmateriaal) gelegd,
waarna hierop een werkvloer van ongewapend beton
wordt gestort.
Op deze werkvloer wordt een vloerplaat en op deze
vloerplaat worden wanden van gewapend beton gestort. De waterdichte folie wordt langs de wanden
doorgetrokken tot boven de hoogst voorkomende
grondwaterstand (N.A.P. +46,50 m). De vloerplaat
wordt zodanig van dikte, dat het eigen gewicht
voldoende is om bovengenoemde opwaartse kracht te
kunnen opnemen.
Ook de noodzakelijke in- en uitvoegstroken worden
uitgevoerd in gewapend beton. Voor de viaducten
wordt voorlopig aan voorgespannen beton gedacht.
Bij de viaducten in de Scharnerweg en Viaductweg
zijn pompkelders geprojecteerd. Voor de uitvoering
zijn diverse mogelijkheden bekeken, die in het onderstaande zullen worden aangegeven, met vermelding van de financiële consequenties en de
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consequenties voor wat betreft de uitvoeringsduur* Voor het verkeer op de E9/A2 zijn er twee
mogelijkheden, namelijk het leiden hiervan over
het huidige tracë, weliswaar over een veel geringere breedte, en buiten het huidige tracë het volgen van een omleidingsroute.
Er is verder vanuit gegaan dat voor het plaatselijke verkeer op de kruisende wegen Scharnerweg en
Viaductweg geen omleidingsroutes mogelijk zijn, en
dat de overige kruisende wegen, Frankenstraat,
Prof. Cobbenhagenstraat en Prof. Quixstraat ëën
tijdelijke overgangsmogelijkheid over de bouwplaats hebben.

Plan I:
Het verkeer volgt in alle bouwfasen het huidige
tracë; weliswaar worden de verkeersstromen in beide richtingen samengebracht op de helft van de momenteel ter beschikking staande rijbaanbreedte.
In een eerste bouwfase wordt op de resterende rijbaanbreedte de helft van de verdiepte weg, inclusief kelders en viaducten gemaakt. In een tweede
fase worden beide verkeersstromen over het nieuw
gemaakte werk geleid, en de ontbrekende helft van
de verdiepte weg gebouwd. In beide fasen wordt gelijktijdig aan de noord- en zuidkant van het werk
met de bouw begonnen. Bovendien wordt gelijktijdig
een aanvang gemaakt met een aansluiting.
De uitvoeringsduur van dit plan I bedraagt circa 4
jaar, terwijl de kosten worden geraamd op
f 119.000.000,-.

Plan II:
Het verkeer op de E9/A2 volgt een omleidingsroute,
zodat de gehele verdiepte weg in ëën bouwfase gemaakt kan worden, afgezien van de werkzaamheden
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bij de viaducten, waar het verkeer doorgang moet
blijven vinden.
Wordt hier met vier bouwstromen gewerkt, dan kan
het gehele plan worden gebouwd in circa 2,5 jaar.
De raming is dan f 122.000.000,-. Niet alleen de
bouwduur op zich is van belang, doch ook de periode waarover hinder van enige betekenis wordt veroorzaakt. In dit kader wordt vermeld dat bij beide
plannen behorende heiperioden respektievelijk 14
en 6 kalendermaanden bedragen. Wel is het mogelijk
de geluidsoverlast door middel van maatregelen tot
een minimum te beperken.
Het vorenstaande kan samengevat worden in onderstaand schema:
bouwwijze

bouwtijd

heitijd

omleiding

kosten

in jaren

in mndn.

Plan I

4

14

nee

119

Plan II

2,5

6

ja

122

in Mf.

5.3.4. Stedebouwkundige beschrijving van variant 1.

Evenals nu het geval is zal bij uitbouw van de traverse tot autosnelweg hiervan een scheidende werking
blijven uitgaan. Bij een verdiepte ligging van de A2
zal de barrière-werking aanzienlijk verminderd worden omdat met eenvoudige maatregelen op maaiveldhoogte bruggen kunnen worden aangebracht op bijna
alle daarvoor geëigende plaatsen. Het gevolg hiervan
is vergemakkelijking van het contact tussen de buurten Wyckerpoort en Oostermaas zowel voor de fietsers
en voetgangers als voor het plaatselijk gemotoriseerde verkeer. Bovendien liggen er in deze buurten
bovenwijkse voorzieningen zoals scholen, A.N.W.B.,
station enzovoort, die vanuit een groter stedelijk
gebied en de regio beter te bereiken zijn (zie ook
fietspadenplan).
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Bij deze variant heeft Maastricht -net als bij de
O-variant- de mogelijkheid zich aan de oostgrens
optimaal te ontwikkelen.
Overigens wordt verwezen naar hetgeen hierover al
in paragraaf 5.2.2. is opgemerkt.

. Cmleggingsvarianten (varianten 2 t/m 5 ) .

.1. Algemeen.

De varianten houden een omlegging van de rijksweg
oostelijk om Maastricht (en bij de varianten 4 en 5
oostelijk om Maastricht jan Gronsveld) in.
Het Rijksbeleid met betrekking tot het verkeer en
vervoer streeft onder meer naar een veilige en
vlotte afwikkeling van het verkeer. Daartoe dienen
de verkeersstromen tussen de belangrijkste
hoofdcentra van het land en van die plaatsen naar de
buitenlandse centra geleid te worden over een
hoogwaardig net van hoofdverbindingen.

Teneinde een hoofdwegennet van de gewenste kwaliteit
te verkrijgen zijn een aantal ontwerpcriteria
geformuleerd:
- gesloten autosnelwegennet;
- volledige aansluitingen;
- de ondergeschiktheid van de (op de A2/E9)
aansluitende invals- en zijwegen.
Ofschoon diverse aansluitingsvormen zijn bestudeerd,
worden in dit hoofdstuk alleen met de meest reële
oplossingen getoetst aan:
- de praktische gebruikswaarde van de
verkeersoplossingen (eenvoud, overzichtelijkheid,
volledigheid etc.);
- de mogelijkheden van een goede bewegwijzering;
- het ruimtebeslag en de versnippering van het
gebied.
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- het sloopeffect op het bestaande wegencomplex en
op bebouwingen;
en als bijkomstigheid:
- de mogelijkheid cm na het slopen van wegverhardingen en kunstwerken wegareaal terug te geven aan
andere bestemmingen.
Er zal worden beargumenteerd of en in hoeverre het
aanbeveling verdient concessies aan het criteria met
betrekking tot de aansluitingen te overwegen.

5.4*2. Verkeerstechnische beschrijving van de
omleggingsvarianten•
5.4.2.1. Variant 2, zoveel mogelijk aansluitend bij het
Structuurplan Maastricht (zie figuur 10).

Het ontwerp-tracê vangt aan op de rijksweg A2 op
een punt circa 300 m ten zuiden van de onderdoorgang van de Stationsstraat te Gronsveld en buigt
vandaar in oostelijke richting af.
De aansluiting Gronsveld wordt als volgt uitgevoerd:
de invalsweg blijft autosnelweg en wordt met een
zogenaamde Vogelbekoplossing aan de omgebogen A2
aangehaakt. De aansluiting ten noord-westen van
Gronsveld ligt nu in de invalsweg en biedt een indirecte aansluiting van RW 279 op de A2 naar het
zuiden.
De RW 279 gaat aan het noordelijke einde van de
kom van Gronsveld onder de A2 door en krijgt daar
een directe aansluiting naar het noorden.
De oostelijke toegangsweg tot het te handhaven
viaduct (nu over de invalsweg) wordt enigszins
naar het noorden verlegd.
De oostelijke helft van de Haarlemmermeer-aansluiting ten noordwesten van Gronsveld is uit
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overwegingen van overzichtelijkheid en bewegwijzering vervangen door een noordelijk kwart klaverblad. Aldus ontstaat een situatie die:
- de sportvelden niet ingrijpend aantast;
- niet noopt tot veel sloopwerk. De bestaande aansluiting (nu in de invalsweg) blijft immers
bestaan;
- geen kostbare aanpassing van de invalsweg vergt.
Bij deze oplossing wordt een concessie gedaan aan
het uitgangspunt dat invalswegen naar steden niet
dienen te worden uitgevoerd als autosnelweg doch
van een lagere orden dienen te zijn. Bij dit besluit hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld;
- de lengte van de invalsweg van de aansluiting
Gronsveld tot het Europaplein (circa 3 km) en
het landelijke karakter van de omgeving langs
dit wegvak rechtvaardigen een invalsweg van autosnelweg allure;
- bij het ombouwen van deze autosnelweg tot autoweg zouden veel wegenbouwkundige werken moeten
worden af- en opgebroken;
- door het uitvoeren van deze invalsweg als autoweg zou beslag moeten worden gelegd op een groot
deel van de door de gemeente Maastricht ter
plaatse geplande sportvelden.
De nieuwe rijksweg wordt direct ten noorden van
Gronsveld over de rijksweg 279, Heer-Eijsdengrens, heengevoerd. De RW 279 krijgt daarbij een
aansluiting zoals vermeld.
De nieuwe rijksweg kruist vervolgens op circa 700
m ten oosten van RW 279 de Bronkweg, welke over de
nieuwe rijksweg wordt heengevoerd. De nieuwe
rijksweg buigt dan verder in noordelijke richting
af, cm op ongeveer 60 m westelijk langs de sporthal van Huize St. Joseph te voeren en daarna
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in diepe ligging de rijksweg 278, MaastrichtVaals-grens, ongelijkvloers te kruisen op circa
200 m ten oosten van het aan RW 278 gelegen benzinestation. De RW 278 krijgt een volledige aansluiting op de nieuwe rijksweg in de vorm van een
noordelijk half klaverblad.
De nieuwe rijksweg wordt vervolgens onder de weg
Maastricht-Bemelen doorgevoerd, waarna hij naar
het noord-westen afbuigt cm dan op ongeveer 80 m
ten westen van het pompgemaal ook onder de provinciale weg Maastricht-Valkenburg (SW 17) te worden
doorgevoerd. De SW 17 krijgt daarbij een volledige
aansluiting in de vorm van een noordelijk half
klaverblad.
Verder noordwaarts passeert de nieuwe rijksweg het
bejaardencentrum te Amby op circa 125 m aan de
oostzijde.
Het ontwerp-tracé wordt vanaf de Bronkweg tot ter
hoogte van Amby ongeveer 5 a 6 m beneden maaiveld
aangelegd.
De nieuwe rijksweg voert bij Rothem over de provinciale weg Maastricht-Meerssen-Heerlen A79, over
de Meerssenerweg en over de spoorlijn MaastrichtHeerlen cm daarna terug te buigen in de bestaande
rijksweg A2 op ongeveer 450 m ten noorden van de
kruising met de spoorlijn.
Voor de uitvoering van de kruisingen, zijn in
principe twee oplossingen, aangeduid met Rothem I
en Rothem II.

Oplossing RoJbhemJE (zie figuur 10).
De omgelegde A2 gaat als autosnelweg ononderbroken
door.
De A79/MMH behoudt vanaf Heerlen tot op 800 m uit
de aansluiting op de nieuwe rijksweg het karakter
van autosnelweg en wordt vanaf dit punt autoweg,
om als zodanig over te gaan in de in het verlengde
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liggende invalsweg naar de stad.
De MMH/invalsweg krijgt een volledige aansluiting
op de A2 in de vorm van een asymetrisch half klaverblad, waarbij in de middenberm van de MMH/invalsweg met verkeerslichten beveiligde doorsteken
komen.
De verbinding Meerssen-Rothem-Amby wordt ten zuiden van de Meerssenerweg naar de A2 toegebogen en
parallel aan deze over de MMH/invalsweg gevoerd;
ten zuiden van de MMH daalt deze verbinding via
een zuid-oostelijke lus om, met en ongeveer op het
niveau van de MMH, onder zichzelf en onder de A2
door te gaan en ten westen van de A2 aan te sluiten op de wegen in en om Amby. Het viaduct op de
kruising van de A2 met de MMH/invalsweg wordt
daartoe voldoende lang en breed.
Het bestaande viaduct over de MMH te Rothem met de
noordelijke toe- en afritten naar de MMH is vervallen. In de plaats daarvan is vanaf de verbinding Meerssen-Rothem-Amby ten noorden van de MMH
een aftakking gemaakt, die ter plaatse van de
meest oostelijke doorsteek in de middenberm van de
MMH daarop uitkomt, tegenover de zuidelijke toeen afritten van de A2.
Op deze wijze behoudt Rothem aansluiting op de
MMH.
De oplossing Rothem heeft de volgende merites:
-

zij is compact, overzichtelijk, compleet in de
verkeersrelaties en bescheiden van allure;

-

zij is goed te bewegwijzeren;

-

er treedt nauwelijks terreinversnippering op;
daarentegen zal enige sloop van bebouwing niet
te vermijden zijn;

-

kosten van deze oplossing zijn, ondanks het
feit dat voor de aanpassing van de invalsweg
tot autoweg maatregelen moeten worden genomen,
relatief gering te noemen;
79 12 01

- 72 -

-

tegen deze oplossing zijn verkeerstechnische
bezwaren aan te voeren;

-

ten gevolge van de zware verkeersstroom tussen
de noordelijke invalsweg en de A2/noord v.v.
(1360 pae's/spitsuur) zullen de met de verkeerslichten geregelde kruispunten en de toegangsweg tot de A2/noord volledig worden belast. Dit zou in de toekomst overheveling van
een deel van dit verkeer naar de verlegde Bergerstraat en de Akersteenweg tot gevolg kunnen
hebben (ca. 200 pae's);

-

het op zodanige wijze terugbrengen van de allure van de A79 (MMH) dat daar een gedragsveranderende en snelheidsafremmende werkingvanuit
gaat, voordat de weggebruiker de verkeerslichteninstallatie ter plaatse van de aansluiting
bereikt is technisch zeer moeilijk uit te voeren.

Een nader onderzoek naar geschetste verkeerstechnische problemen is gewenst.
Bij deze oplossing wordt niet voldaan aan het beleidsuitgangspunt dat de A79 als autosnelweg dient
te worden aangesloten op de A2. Deze concessie is
gedaan op basis van een combinatie van de volgende
overwegingen:
andere oplossingen veroorzaken een groter ruimtebeslag;
alle verkeersbewegingen zijn mogelijk;
-

voor de omliggende plaatsen bestaat de mogelijkheid cm van deze complete aansluiting gebruik te maken.

Va£^ijknjtop_l^s^ijng_Rothem jCI (zie figuur 11).
De omgelegde A2 gaat als autosnelweg ononderbroken
door.
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De vogelbek-aanhaking van de huidige A2 aan de A79
ten westen van Amby blijft gehandhaafd, doch wordt
zodanig gewijzigd dat de ostelijke rijbaan van de
huidige A2 als derde niveau over de kruising van
de omgelegde rijksweg met de Meerssenerweg wordt
gevoerd en ten noord-westen van Rothem een tweede
vogelbek-aanhaking van de invalsweg aan de A2 ontstaat. Tevens wordt, ten behoeve van een verbindingsweg tussen de westelijke rijbaan van de A2 en
de zuidelijke rijbaan van de A79, "de A79 ter
plaatse van de vogelbek-aansluiting met de A2 in
westelijke richting verlegd.
Deze verbindingsweg voegt uit vanaf de westelijke
rijbaan van de huidige A2, buigt in zuidelijke en
vervolgens in oostelijke richting over deze westelijke en onder de oostelijke rijbaan van de huidige A2 en voegt in op de zuidelijke rijbaan van de
A79 behoudt het karakter van autosnelweg doch is
niet volledig aangesloten op de nieuwe rijksweg.
Ter plaatse van dit kruispunt is de verbinding
tussen de A79 en de omgelegde A2 mogelijk via een
noordelijke lus en een zuidelijke afslag-verbinding*
De relatie A79/A2-noord wordt hier tot stand gebracht d.m.v. een noordelijke afslagverbinding. De
omgekeerde beweging kan plaats vinden over de
reeds genoemde westelijker gelegen verbindingsweg. Ter plaatse van de aansluiting Rothem zijn
dus in principe alle verbindingen met uitzondering
van ongelegde A2/invalsweg Maastricht vice versa
mogelijk.
De verbinding Meerssen-Rothem-Amby blijft vanaf
Meerssen tot en met het viaduct over de A79
intact; verder zuidwaarts blijft deze verbinding
aanvankelijk aan de oostzijde van de A2 cm op ongeveer 400 m ten zuiden van de A79 te Rothem onder
de nieuwe rijksweg te worden doorgevoerd en ten
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westen daarvan aan te sluiten op het Maastrichtse
wegenstelsel.
De halve aansluiting van de verbinding MeerssenRothem-Amby op de A79 te Rothem dient daarbij indien enigszins mogelijk te worden gehandhaafd.
Deze aansluiting is vooral van belang cm het verkeer op de A79 richting Bunde en Beatrixhaven vice
versa niet via de bebouwde kom van Meers sen te
dwingen. Het eventueel laten vervallen van deze
ontsluiting zou gecombineerd dienen te worden met
een completering van de halve aansluiting Bunde
aan de A2«
Vooralsnog wordt hier niet vanuit gegaan.
M.b.t. de oplossing Rothem II valt het volgende op
te merken:
-

zij is ongecompliceerd en overzichtelijk, doch
onvolledig, zij het in een weinig benodigde
verkeersrelatie;

-

de bewegwijzering zal weinig problemen opleveren;

-

het ruimtebeslag en de versnipperingswerking
zijn groot;

-

het sloopeffect op wegenbouwkundige werken is
groot terwijl er relatief weinig bebouwing
hoeft te worden geamoveerd;
de oplossing is zeer kostbaar door een aantal
kunstwerken waar onder de bouw van een drie
niveau's-kunstwerk met toeleidende wegen waardoor deze oplossing een imposante allure krijgt
doch waarschijnlijk weinig fraai zal zijn.

Bij deze oplossing wordt niet voldaan aan de beleidsuitgangspunten betreffende de compleetheid en
de noodzaak van een lagere orde van invalswegen
naar de stad.
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De eerste concessie is gedaan omdat het naar verwachting een zeer weinig

gebruikte verkeersrela-

tie betreft.
De tweede concessie is gedaan cm de huidige, directe en zwaar belaste, verbinding met een grote capaciteit tussen Maastricht en de A2-noord te kunnen handhaven.

Indien de nadelen van het hoge ruimtebeslag de
grote versnipperende werking en het sloopeffect
grote bezwaren zou opleveren, zou, indien kan worden aangetoond dat de relatie A79/A2~noord vice
versa gering, en het ontlastend effect voor de
bebouwde kom van Meerssen klein is, overwogen kunnen worden deze verbinding achterwege te laten.
Dat geeft besparingen voor wat betreft ruimtebeslag, sloopeffect en kosten.
De huidige route -aansluiting Rothem, Ambyerstraat, Maastrichterweg, aansluiting Bunde- moet
dan wordengereconstrueerd. Vooralsnog wordt er
naar gestreefd deze verbinding niet te laten vervallen.

Variant 3, zoveel mogelijk de waterwinning ontzien
(zie figuur 12).

Dit ontwerp-tracê is in grote trekken gelijk aan
variant 2. Het is echter -teneinde de beschermingszones van de waterwingebieden IJzeren Kuilen,
De Tombe en Vroendaal zoveel mogelijk te ontzienzover naar het westen verschoven, dat het tracé
ter plaatse van de Bronkweg circa 85 m verder
westwaarts ligt, bij de doorsnijding van de Veldstraat ongeveer 45 m, ter hoogte van de sporthal
circa 20 m, ter plaatse van de RW 278 nagenoeg 4 0
m, bij de Bemelerweg circa 130 m, ter

76 -

plaatse van de Bergerstraat (SW 17) ongeveer 200
m, bij de doorsnijding van de Hooverenweg circa
160 m en ter hoogte van de Hagenstraat ongeveer
40 m. De punten van kruising met de RW 279 te
Gronsveld en van de A79 bij Rothem blijven gelijk
als in tracé 2.

5.4.2.3. Variant 4, conform variant 2 doch bok oostelijk om
Gronsveld (zie figuur 13).

Het ontwerp-tracé vangt aan op de rijksweg A2 (E9)
ter plaatse van de onderdoorgang van de St. Geertruidenweg in de gemeente Eijsden en buigt vandaar
in noord-oostelijke richting af.
De bestaande halve aansluiting op de A2 bij Mariadorp/ op circa 1300 m ten zuiden van het beginpunt
van deze subvariant, wordt gecompleteerd tot een
volledige aansluiting.
Evenals bij aansluiting Gronsveld zal bij de aansluiting Eijsden de toegangsweg naar de stad gehandhaafd blijven als autosnelweg. Dit impliceert
dat de invalsweg als autosnelweg met een vogelbek
wordt aangehaakt op de A2. Het afwijken van het
uitgangspunt dat invalswegen van

een lagere orde

dienen te zijn kan als volgt worden gemotiveerd:
een autoweg ter plaatse harmonieert niet met de
lengte vandit wegvak (ruim 6 km) en het landelijk karakter van de omgeving;
-

het ombouwen van dit wegvak van autosnelweg
naar autoweg is een zeer kostbare aangelegenheid.

De aansluiting is niet compleet; de relatie omgelegde A2 met de invalsweg naar de stad ontbreekt.
Deze incompleetheid is acceptabel door de scherpe
hoek van aansluiting en de te verwachten zeer
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geringe verkeersbewegingen over een dergelijke
verbinding.

5.4*2.4. Variant 5, conform variant 3 doch ook oostelijk
om Gronsveld (zie figuur 14).

Variant 5 wordt in het noordelijk gedeelte gevormd
door het ten behoeve van de waterwingebieden verschoven tracé (zie variant 3) en in het zuiden
door de ostelijke omlegging cm Gronsveld (zie variant 4 ) .

5*4*3. Stedebouwkundige beschrijving van de omleggingsvarianten.

5*4*3*1. Algemeen.

Bij de omlegging van de A2 zal de stadsuitbreiding
in Maastricht-oost worden beperkt zowel in de toekomstige woongebieden Amby-zuid en Vroendaal als
in het sportpark de Heeg.

Bedoeld tracé zal op de overgang van landschap en
bebouwing een veel hardere grens te zien geven en
maakt bovendien de vrije uitloop naar het buitengebied vrijwel onmogelijk. Dit is alleen te voorkomen door middel van viaductjes voor voetgangers
en fietsers. Bovendien veroorzaakt een omlegging
naast een visuele barrière ook een barrière voor
flora en fauna. Bij omlegging van de A2 zal voor
de stad Maastricht het huidige tracë als stadstraverse blijven fungeren. Dit betekent dus dat -ondanks de omlegging- tot in de verre toekomst er
een barrière zal blijven bestaan in de stad zelf
tussen Oostermaas etc. en Wyckerpoort. In feite
onstaan er dus -met het omgelegde tracé- twee
barrières.
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Overigens wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 4.3.3.2. terzake is opgemerkt.

5.4.3.2. Variant 3.

Variant 3 ligt ter hoogte van Amby dichter tegen
de stad aan dan variant 2. De uitbreidingsmogelijkheden van dit stadsdeel worden daardoor ingeperkt.
Anderszins geeft deze variant geen stedebouwkundige beperkingen.

5.4.3.3. Varianten 4 en 5.

De beperkingen die in 5.4.3.1. zijn vermeld ten
aanzien van het sportveldencomplex de Heeg en van
het woongebied Vroendaal doen zich bij deze varianten niet voor. Maastricht kan zich bij deze varianten volledig ontwikkelen zoals in het structuurplan is aangegeven.
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6. TOETSING VAN DE VARIANTEN.

6*1. Algemeen.

In dit hoofdstuk zullen de vijf varianten getoetst
worden op alle relevante aspecten. De resultaten van
*

de toetsing worden in een overzichtstabel, de waarde-

*

ringsmatrix, gepresenteerd.
Hierin wordt per variant en per aspect de verbetering
dan wel de verslechtering ten opzichte van de bestaande situatie (de o-variant) tot uiting gebracht.
Behalve het onderscheid
ook de

in de hoofdvarianten zullen

verschillende subvarianten zoals deze in

hoofdstuk 5 beschreven zijn in de beschouwingen worden
betrokken (zie onderstaand schema):

I
*
*

I Variant
I Subvariant
I Oplossing
Rothem
I Ontwerp

I,

1

0

2

I
I

I
3

I

I
4

I

5

I I I I I I I
II I I I I I I I I I I
I I I I I RI|RII|RI|RII|RI|RII|RI|RII
alblclalblc
I I I I I I I
I III I I I I I I I I
1.1

|1.2

I I I I I

i

i

i

i

i

i

i

I
I

I
I
I

I
l
i

Er zijn 15 verschillende combinaties denkbaar. De verschillende uitvoeringswijzen, die voor variant 1 nog
kunnen worden toegepast zullen alleen bij het aspect
uitvoeringsdproblematiek aan de orde komen.
Daar waar een kwalitatieve waardering moet worden toegekend zal van een vijf waardenschaal gebruik gemaakt
worden:
++ een sterke verbetering van de bestaande situatie;
*

+

een verbetering van de bestaande situatie;

o

(nagenoeg) geen wijziging van de bestaande situa-

*

tie;

*

-

een verslechtering van de bestaande situatie;

*

—

een sterke verslechtering van de bestaande situa-

*

tie.
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6.2. Verkeersaspecten.

*

Om een toetsing van de verkeersaspecten te kunnen uit-

*

voeren dienen prognosecijfers met betrekking tot de

*

verkeersbelastingen bekend te zijn. Deze zijn tevens

*

voor de effecten op het woon- en leefmilieu van

*

belang.

6.2.1. Verkeersonderzoek.

Om enig inzicht te krijgen in de verkeersbelastingen
kan gebruik worden gemaakt van een recent uitgevoerde berekening met het aangepaste verkeersmodel Maastricht.
Het is bij dit model van belang rekening te houden
met het feit dat:
- de resultaten in principe betrekking hebben op het
avondspitsuur en worden uitgedrukt in personenauto eenheden per uur. Vrachtauto's en bestelauto's
zijn dus inbegrepen. Onder de aanname dat de
spitsuurintensiteit 10% van de etmaalintensiteit
bedraagt, is de etmaalintensiteit te bepalen;
- het tot Maastricht doorgaande personenauto- en
*

vrachtautoverkeer door Maastricht wordt gerela-

*

teerd aan regionale ontwikkelingen. Dit betekent
dat geen rekning wordt gehouden met het internationale karakter van de A2/E9. Op basis van het model Limburg wordt dat effect geschat op 1000 pae
(j>ersonen jmto jeenheden) doorgaand verkeer.
- bij de route keuze is de invloed van de vorm van
de aansluitingen niet in rekening gebracht.

*

Met behulp van dit model zijn prognoseberekeningen

*

uitgevoerd voor de te verwachten verkeersbelastingen

*

op de twee hoofdwegenstructuren in 1990,
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*

Wegenstructuur 1: het huidige Maastrichtse wegen-

*

stelsel met daarin opgenomen de

*

wijzigingen die voor 1990 naar

*

verwachting zullen zijn uitgevoerd

*

(o.a. Noorderbrug).

*

Wegenstructuur 2: Als variant 1 met daarbij echter
opgenomen de omgelegde A2 met aan-

*

sluiting van de A79, verlegde Ber-

*

gerstraat, de Akersteenweg en
Gronsveld.

*

6.2.1.1. Wegenstructuur 1.

*
*

De berekende verkeersbelastingen voor 1990 op de

*

belangrijkste wegen op de oostelijke maasoever

*

zijn weergegeven in figuur 15.
Ofschoon door de bouw van de Noorderbrug een deel

*

van het verkeer op de A2 ten noorden van de Geus-

*

selt zal worden afgeleid blijft de verkeersbelas-

*

ting van de traverse hoog. In onderstaand over-

*

zicht is een en ander weergegeven.

*
*

Verkeersbelasting pae/etm.
197830500

1990 :
43000

Geusseltplein-Scharnerweg

24000

29000I

I

*

I

ten noorden van het Geusselt-

*

1

plein

*
*

I

Scharnerweg-Europaplein

26000

27500I

*

I

Europaplein-Oeslingerbaan

11500

28500I

*

l

ten zuiden v.d. Oeslingerbaan

10500

11500]

I

I

*
*

De capaciteit van de verkeersregelinstallaties ter

*

plaatse van de Scharnerweg en het Geusseltplein

*

zal onvoldoende zijn. Of het optimaliseren van de

*

huidige regeling soelaas zal bieden is niet waar-

*

schijnlijk. Uitgebreidere maatregelen zijn dan

*
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*

noodzakelijk. De ruimte hiertoe, vooral ter plaat-

*

se van de Scharnerweg, is echter beperkt.

*

Gezien de betrouwbaarheid van de prognosecijfers,

*

is niet exact aan te geven hoe omvangrijk capaci-

*

teitsvergrotende maatregelen dienen te zijn.

*

Indien de huidige traverse verdiept wordt aange-

*

legd met ongelijkvloerse aansluitingen dan zullen

*

de voor de O-variant berekende belastingen naar

*

verwachting geen grote wijzigingen ondergaan.

*

Indien bij een verdiepte ligging de Scharnerweg

*

niet wordt aangelsoten op de A2 dan zullen af-

*

slaande bewegingen ter plaatse niet meer mogelijk

*

zijn. Dit zal een vermindering van het verkeer op

*

de traverse tot gevolg hebben en een extra belas-

*

ting van het overige stedelijke wegennet.

*

*

6.2.1.2. Wegenstructuur 2.

*

*

In figuur 16 zijn de berekende verkeersbelastingen

*

1990 met een omgelegde A2 weergegeven.

*

Hieruit blijkt dat het zuidelijk deel van de om-

*

legging het minst wordt belast. Hierop bevinden

*

zich 6500 pae waarvan circa 5000 pae (77%) als

*

doorgaand moet worden aangemerkt.

*

Het zwaarst belaste deel van de omlegging is het

*

noordelijke deel tussen de verlegde Bergerstraat

*

en de A79. De belasting bedraagt 14500 pae waarvan

*

8000 pae (55%) doorgaand.

*

Op het zuidelijk deel van de omlegging bevindt

*

zich hoofdzakelijk noord-zuid v.v. gericht door-

*

gaand verkeer terwijl op het noordelijk gedeelte

*

ook doorgaand verkeer wordt aangetroffen dat ge-

*

bruik maakt van de RW 278 richting Vaals en de SW

*

17 richting Valkenburg.
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Het niet doorgaande verkeer t.o.v. Maastricht betreft hoofdzakelijk bestemmingsverkeer van en naar
Amby en Heer.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de verkeersbelasting op de traverse t.o.v. de huidige situatie zal afnemen.

Verkeersbelasting pae/etm.
T978

- 1990

[

ten noorden van het Geusseltplein 30500

1

Geusseltplein-Scharnerweg

24000 1

20500 I

|

Scharnerweg-Europaplein

26000 1

17000 I

EuropapIein-Oes1ingerbaan

11500 I

19500 I

ten zuiden van de Oeslingerbaan

10500 I

6000 I

1

34500

I
Op de traverse zal waarschijnlijk voldoende capaciteit aanwezig zijn.
De invloed van de omlegging op het oost-west verkeer op de verlegde Bergerstraat en de Akersteenweg is gering.
Hierbij moet worden aangetekend dat indien het
kruispunt Rothem wordt uitgevoerd als een half
klaverblad de weerstand in de verbinding noordelijke toegangsweg/A2-noord zal worden vergroot zodat mogelijk enige toename van het bestemmingsverkeer op de omgelegde A2 en beide genoemde oostwest routes is te verwachten. De omvang van deze
toename is niet zonder meer vast te stellen.
De belasting van het wegennet voor de varianten
4 en 5 is niet in een model berekend. Naar
verwachting zal de verkeersbelasting van de omlegging oostelijk om Gronsveld nauwelijks afwijken
van de berekende resultaten van de varianten 2 en
3.
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6.2.2* Functioneren als hoofdverbinding.

*

Bij de behandeling van het functioneren van de weg

*

als hoofdverbinding zijn vooral die ontwerp-criteria

*

van belang die leiden tot een hoogwaardige hoofdver-

*

binding die zich voor de weggebruiker herkenbaar

*

presenteert als autosnelweg en waarop een veilige en

*

vlotte verkeersafwikkeling mogelijk is.

*

De belangrijkste van deze ontwerp-criteria zijn:
1.

het net van autosnelwegen dient gesloten te
zijn en bij voorkeur niet door maar langs grote
steden te leiden;

2.

de reistijd/lengte van het traject van de omlegging moet worden beperkt;

3.

de kruispunten in autosnelwegen dienen zoveel
mogelijk compleet te worden uitgevoerd;

4.

de toeleidende wegen van de hoofdverbinding
naar het stedelijke gebied dienen van een lagere orde te zijn;

*
*

5.

tevens dient de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te worden beïnvloed.

Voor de verschillende varianten kan ten aanzien van
deze punten het volgende opgemerkt worden.
*

ad. 1. Het autosnelwegennet is in de variant niet

*

gesloten. De verbinding gaat door de stad

*

Maastricht. Bij variant 1 is het autosnelwe-

*

gennet weliswaar gesloten, de weg gaat echter
door de stad en niet erlangs.
Variant 2 geeft bij de oplossing Rothem I
geen gesloten autosnelwegennet: de A79 moet
voor de A2 beëindigd worden, de aansluiting
van de A79 op de A2 moet met verkeerslichten
beveiligd worden. Bij de oplossing Rothem II
is wel sprake van een gesloten autosnelwegennet.
Variant 2 gaat wel langs de stedelijke centra.
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Variant

0

waardering

o

1

2 t/m 5

+

R I

R II

+

++

ad» 2. Het verschil in reistijd tussen de varianten
*

is niet noemenswaard, als het effect van het

*

wachten voor een verkeersregelinstallatie

*

buiten beschouwing wordt gelaten. Dit kwam al

*

onder ad. 1. aan de orde.

*

ad. 3. De varianten 0 en 1 hebben ëén onvolledige
aansluiting (A2/A79) terwijl de cmlegginsvarianten aan de zuidzijde alle een onvolledige
aansluiting hebben. Het betreft hier een zeer
incourante richting die daarcm niet in de
waardering tot uiting zal worden gebracht.
Aan de noordzijde hebben de omleggingsvarianten bij de oplossing Rothem I een volledige
aansluiting, ook het verkeer uit de omgeving
van Amby en Rothem kan beide autosnelwegen
bereiken. Het betreft echter een gelijkvloerse aansluiting.
De oplossing Rothem II maakt weliswaar een
gesloten autosnelwegennet mogelijk doch is
niet geheel volledig. Een incourante richting
ontbreekt; ook dit zal niet gewaardeerd worden. Wel ontbreekt bij deze oplossing de mogelijkheid van volledige aansluiting van Amby
en Rothem op de A79.

*

Variant

0

1

R I R II

*
*

*

2 t/m 5

waardering:
complete aansluitingen:

o

o

++

+

ongelijkvloers:

o

++

+

++
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ad. 4. Bij de varianten O en 1 kan niet van aparte
toeleidende wegen gesproken worden. Bij de
varianten 2 t/m 5 zijn in pricipe de
toeleidende wegen uit noordelijke en
zuidelijke richting niet van lagere orde
behoudens bij oplossing Rothem I.

Variant

0

1

2 t/m 5
R I R II

waardering:

*

0

0

+

o

ad. 5* Met betrekking tot het aspect verkeersveilig-

*

heid kan worden opgemerkt, dat autosnelwegen

*

in het algemeen veiliger zijn dan wegen van

*

lagere orde.

*

Bij de beschouwing van de verkeersveiligheid

*

wordt voor de vbergelijking de veiligheid van

*

het totale verkeer (dus oude ën nieuwe weg)
*

*

betrokken.

*

Ten opzichte van de O-variant zullen de

*

autosnelwegvarianten allemaal veiliger zijn.

*

Onderling vergeleken zal variant 1 veiliger

*

zijn dan de omleggingsvarianten (het meeste

*

verkeer over een autosnelweg) en zal

*

oplossing Rothem I (gelijkvloerse kruising)

*

minder veilig zijn dan Rothem II. Qn deze

*

verschillen tot uiting te brengen is een

*

waardering met drie plussen gebruikt.

*

*

Variant

0

1

2 t/m 5
R I R II

*

*

waardering ver-

*

keersveiligheid

o

+++

+

++

*
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Regionale en stedelijke verkeersaspecten.

Wanneer een nieuwe hoofdverbinding gerealiseerd
wordt is het ook van belang te weten in welke mate
hierdoor de verkeersbelasting op het regionale en
stedelijke wegenstelsel wordt beïnvloed.
Te denken valt aan:
1. Tengevolge van de nieuwe weg zou de stedelijke
infrastructuur zo veel mogelijk ontlast moeten
worden.

,

2. Ben mogelijke oplossing of verlichting van de
verkeersproblematiek in Meerssen (doorgaand
vrachtverkeer mede door de onvolledige aansluiting van de A79 aan de A2).

ad. 1. Bij variant 0 en subvariant 1.1 verandert er
aan de stedelike verkeersstructuur niets. De
capaciteit van de traverse is de O-variant is
echter beperkt. Zoals in hoofdstuk 6.2.1.
wordt opgemerkt, moet het optreden van congestieverschijnselen niet uitgesloten worden
geacht. Dit betekent dat het ontstaan van
sluipverkeer op routes, die daar niet geschikt voor zijn tot de reële mogelijkheden
behoort. Bij subvariant 1.1 (met aansluiting
van de Scharnerweg) heeft de traverse voldoende capaciteit en valt geen duidelijke invloed op de verkeersbelasting op het regionale en het stedelijke wegennet te verwachten.
Bij subvariant 1.2 (zonder aansluiting van de
Scharnerweg) zal de verkeersintensiteit op de
Scharnerweg wat afnemen terwijl deze op de
parallel aan de traverse lopende wegen wat
zal toenemen.
Bij variant 2 valt een waarneembare toename
van de verkeersbelasting te constateren op de
verlegde Bergerstraat tussen omgelegde A2
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en de Vijverdalseweg en de oostelijke randweg
ten zuiden van de akersteenweg. De verkeersbelasting op de Vijverdalseweg neemt af. Uiteraard neemt het verkeer op de huidige traverse
aanmerkelijk af.
Het verkeer komende uit noordelijke richting
over A2 en A79 met bestemming omgeving traverse
en westelijke maasoever zal gebruik maken van
de huidige A2. Het moet echter niet uitgesloten
worden geacht dat bij de oplossing Rothem I
door de vorm van deze aansluiting en de vrij
zware belasting van deze aansluiting een deel
van dit verkeer zijn weg zal zoeken via de omgelegde A2 en de Akersteenweg. Een eenduidige
waardering is hier niet aan te geven.

* 2. In de O-variant is er zoals beschreven geen
sprake van een volledige aansluiting van de A79
en de A2. Bij variant 1 verandet daar niets
aan.
De bouwstenen voor het oplossen of verlichten
van de problematiek in Meerssen worden alleen
maar aangedragen in de omleggingsvarianten.
De indruk bestaat dat de verbinding tussen de
A79 en de A2-noord v.v. bij de oplossing Rothem
II meer verkeer zal trekken van de route door
Meerssen dan bij de oplossing Rothem I.
Wel moet nog worden opgemerkt dat onderzoek
gaande is en nog geen gegevens beschikbaar zijn
over het aandeel en de omvang van de invloed
van het doorgaande vrachtverkeer in Meerssen,
zodat nog niet precies kan worden aangegeven
wat het effect van beide oplossingen voor
Meerssen zal zijn.

Variant
waardering:

0
o

1
o

2 t/m 5
R I

R II

+

++
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6.3. Planologische aspecten.

6.3.1. Regionaal beleid ten aanzien van de weg.

De uitspraken welke in het Streekplan Zuid-Limburg
over de eventuele omlegging van de E9 zijn gedaan
zijn duidelijk: eerst moet gezocht worden naar een
oplossing door het ongelijkvloers maken van de kruisingen in de huidige weg, daarna kan een omlegging
overwogen worden. De omlegging wordt niet afgewezen.
Een voorkeur vanuit het provinciaal beleid voor een
omlegging al of niet cm Gronsveld wordt in het
Streekplan niet gevonden.

Variant

0

1

2 t/m 5

waardering:

o

++

+

6.3.2. Stedebouwkundige aspecten.

Bij het aangeven van de waarderingen van de stedebouwkundige mogelijkheden van de verschillende aspecten is het nodig iets verder de zogenaamde O-variant te beschrijven:
voor deze paragraaf wordt de O-variant gedefinieerd
als de tijdens het opstellen van de nota bestaande
huidige situatie: het doorgaande verkeer over een
stadstraverse met tegelijkertijd rond de stad een
ruimtelijke claim die de mogelijkheden voor de stedebouw beperkt, zonder dat een beslissing genomen is
(of wordt) dat de omlegging er ooit komt.

Zoals gezegd beperkt de O-variant de stad in haar
mogelijkheden doch de onzekerheid blijft bestaan.

Variant 1 geeft de mogelijkheid voor Maastricht een
vloeiende stedebouwkundige afbouw van de stad te
ontwerpen. Vanuit dit gezichtspunt is een verdiepte
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ligging van de traverse zeker te verkiezen boven een
omlegging. De omleggingsvarianten zullen zeker een
harde afsluiting van de stad aan de oostrand betekenen en moeten als negatiever dan de O-variant worden
beschouwd; immers een keuze voor de omleggingsvarianten betekent een definitieve beslissing.
Beschouwing van de varianten onderling geeft dan nog
te zien dat 3 en 5 voor Amby grote problemen geven;
de stad kan zich daar niet ontplooien zoals in het
structuurplan is verwoord. Variant 4 is van de cmleggingsvarianten het gunstigst omdat bij deze variant noch Vroendaal noch het sportcomplex geraakt
wordt•

Variant

0

1

waardering

o

+

2

3

4

5

6.3.3. Bundeling infrastructuur.
»

De aanwezigheid van een (geprojecteerde) leidingzone
maakt het uit een oogpunt van doorsnijding aantrekkelij een eventuele hoofdverbinding parallel aan een
dergelijke leidingzone. Ook is echter op te merken
dat bundeling van een hoofdverbinding en een leidingzone ook risico's met zich meebrengt. Van waardering is derhalve afgezien.

*.

6.4. Woon- en leefmilieu.

*

*

6.4.1. Algemeen•

*

*

Bij de toetsing van de varianten aan het aspect

*

woon- en leefmilieu zal onderscheid gemaakt moeten

*

worden tussen het woon- en leefmilieu in de stad

*

langs de bestaande traverse en langs de stadsrand.
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*

De problemen in deze twee gebieden zijn zo verschil-

*

lend, dat er de voorkeur aan gegeven is in de matrix

*

de effecten gescheiden aan te geven. Het vergelijken

*

en afwegen van de beide problematieken kan dan in

*

het totale afwegingsproces meegenomen worden.

*

Voor de problematiek van het woon- en leefmilieu

*

zijn de deelgebieden geluidhinder, de barrièrewer-

*

king, de stank en de gevarenrisico's relevant.

*

6.4.2. Geluidhinder.

*

De diverse varianten dienen voor wat betreft het as-

*

peet geluidhinder te worden vergeleken met de 0-va-

*

riant, waarop zich een verkeersbelasting als ver-

*

wacht in 1990 bevindt.

*

Een verdiepte ligging van de A2 in een bak (variant

*

1A) zonder verdere voorzieningen zal op de hogere

*

,

woonlagen in de nabijheid van de traverse waar-

*

schijnlijk een toename van de geluidbelasting tot

*

gevolg hebben.

*

Naar verwachting zal een bakconstructie met akoes-

*

tische luifels een toename van de geluidbelasting

*

kunnen verhinderen en mogelijk zelfs een verbetering

*

van de situatie tot gevolg kunnen hebben (variant

*

1B).

*

Een gesloten tunnelbak (variant 1C) zal de geluid-

*

hinder drastisch beperken.

*

Bij genoemde varianten moet worden aangetekend dat

*

het zonder uitgebreide berekeningen niet mogelijk is

*

vast te stellen wat het effect ter plaatse van de

*

aansluitingen op de traverse zal zijn op de geluid-

*

belasting.

*

De varianten 2 zullen langs de omlegging een toename

*

van de geluidbelasting voroozaken. Ofschoon bij een

*

dergelijke omlegging maatregelen aan de weg en
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mogelijk aan de woningen zullen worden genomen om
deze geluidbelasting binnen de normen van het wetsontwerp geluidhinder te houden kan worden gesteld
dat in alle gevallen een verslechtering van de situatie langs de stadsrand zal inhouden.

Met betrekking tot de verkeersbelasting op de traverse in geval van een omlegging kan worden gesteld
dat deze globaal zal afnemen van 30000 pae met 15%
vrachtverkeer naar 20000 pae met 10% vrachtverkeer.
De afname zal een afname van de geluidbelasting tot
gevolg hebben.

Variant

0

1

A

2 t/m 5

B C

langs t r a v e r s e

o

-

o/+

++

langs stadsrand

o

o

o

o

+

*

6*4.3. Barrièrewerking.

Omlegging van de A2 om de stad zal de barriérewerking en de visuele hinder van de traverse niet doen
verminderen.
De vermindering van de verkeersbelasting tot 20000
mvt is niet zodanig dat hier een gunstig effect op
de barrièrewerking van verwacht kan worden.
De uitvoering van variant 1 als verdiepte bak zal in
ieder geval de visuele hinder doen verminderen. De
barriêrewerking zal bij het ontwerp C (geheel gesloten bak) geheel verdwenen zijn.
Aanleg van een autosnelweg langs de stadsrand zal
uiteraard tot barriêrewerking aanleiding geven. De
waardering voor het aspect barriêrewerking van de
varianten is dan ook als volgt:
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Variant

O

1

2 t/m 5

A B C
langs t r a v e r s e

o

+

+

++

langs stadsrand

o

o

o

o

o

Luchtveron tre in i ging,

De luchtverontreiniging en de stank welke door de
weg geproduceerd worden zal geringer zijn naarmate
er minder auto's en vooral minder vrachtauto's op de
traverse rijden, of wanneer de uitlaatgassen op een
andere wijze afgevoerd worden (zoals bij de gesloten
tunnelbak). Verwacht mag worden dat aan dit aspect
het best tegemoet gekomen wordt met een gesloten
tunnelbak in wat mindere mate door akoestische
schermen.
De open tunnelbak laat de volledige luchtverontreiniging bestaan.
De omleggingsvariant zal ook een vermindering van de
hinder door luchtverontreiniging en stank geven,
vanwege het weren van vrachtauto's en ander verkeer
op de traverse.
Aanleg van een autosnelweg langs de stadsrand vormt
in dit gebied uiteraard een bron van de luchtverontreiniging. De waardering voor het aspect luchtverontreiniging van de verschillende varianten is als
volgt j

Variant

0

1
A

B

2
C

langs traverse

o

o

o

++

Langs stadsrand

o

o

o

o

+

Wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen moet
worden gesteld dat een route cm de stad, met in de
omgeving weliswaar ook bebouwing, gunstiger is dan
een route door de stad met een dicht aanliggende bebouwing.
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Bij de varianten 1A en 1B zal het transport van gevaarlijke stoffen over de traverse blijven plaatsvinden waarbij het risico voor omwonenden aanwezig
blijft. De bereikbaarheid van de plaats des onheils
is bij deze varianten duidelijk slechter als bij de
0-variant.
Bij variant 1C zal een risico analyse gepleegd moeten worden naar verwijzing van gevaarlijke door de
tunnel of via andere routes. Voor welke oplossing
ook wordt gekozen, deze variant is als "zeer onveilig
te bestempelen.
Bij de varianten 2 t/m 5 zal het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de omlegging kunnen
plaatsvinden.
Het bestemmingsverkeer zal dan niet meer vanaf de
traverse maar vanaf deze omlegging zijn doel dienen
te bereiken. Het is niet aan te geven of dit voor
Maastricht in zijn algemeenheid tot een gevaarlijker
of veiliger situatie zal leiden.

Variant

0

1

2 t/m 5

A B C
langs t r a v e r s e

o

-

langs stadsrand

o

o

—
o

++

o

Natuur en l a n d s c h a p .
De r e l a t i e t u s s e n s t a d en landschap z a l h e t b e s t e v e r w e z e n l i j k t kunnen worden a l s geen omlegging cm de s t a d
g e r e a l i s e e r d w o r d t . I e d e r e v a r i a n t om de stad moet
d e r h a l v e a l s o n g u n s t i g aangemerkt worden.
Z o a l s a l i n p a r a g r a a f 4 . 2 . 2 . i s opgemerkt i s geen d u i d e l i j k o n d e r s c h e i d t e maken i n de waarderingen v a n u i t
de l a n d s c h a p p e l i j k e en de n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e

be-

n a d e r i n g . De w a a r d e r i n g van h e t gehele gebied i s e e n s l u i d e n d . Tot een g e d e t a i l l e r d e

gebiedsinventarisatie

i s h e t nog n i e t gekomen.
79 12 01
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Slechts zou kunnen worden gesteld dat naarmate de weg
over een grotere lengte door het waardevolle gebied
gaat, de waardering ongunstiger moet zijn. Dit
betekent dat slechts zeer globaal aangegeven kan worden dat de varianten 4 en 5 ongunstiger zijn dan 2 en
3.

Variant

0

1

waardering

o

o

2

3

4

5

-

6*6. Landbouw.

variant 1 heeft evenals de O-variant geen invloed op
de landbouw.
Variant 2 loopt direct ten oosten van het huidige of
toekomstige stedelijke gebied van Maastricht. Door de
aanleg van dit tracé zal over een lengte van + 8 kilometer goede landbouwgrond aan het agrarisch gebruik
worden onttrokken. Daarnaast is er tussen het stedelijke gebied en de weg een bufferzone met een gemiddelde breedte van 100 meter gedacht. Deze bufferzone
is door de beperkte breedte van de strook voor landbouwkundig gebruik weinig interessant, zodat nog eens
een aanzienlijke oppervlakte landbouwgrond verdwijnt.
Als positief effect van dit tracé gezien vanuit de
landbouwbelangen kan worden genoemd dat de oostelijke
begrenzing van het stedelijke gebied "hard" wordt en
stedelijke uitbreiding ten oosten van de rijksweg niet
snel tot ontwikkeling zal komen. De versnippering van
het agrarisch gebruik is bij dit trac'e beperkt.

Variant 3 loopt overwegend westelijk van variant 2 en
valt zodoende gedeeltelijk binen de stedelijke uitbreidingsplannen. Qndat deze gronden uiteindelijk een
niet-agrarische bestemming hebben of krijgen is het
verloren gaan van cultuurgrond daar betrekkelijk
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In totaal wordt over een lengte van 5,5 kilometer cultuurgrond aan het agrarisch gebruik onttrokken. Ook
het bezwaar van de bufferzones zoals bij variant 2 is
zodoende komen te vervallen. Omdat de stedelijke uitbreiding vermoedelijk niet over de weg heen wordt geprojecteerd zal het resterende agrarische gebied, dat
omvangrijker is dan bij variant 2 in agrarisch gebruik
blijven.
De varianten 4 en 5, oostelijk van Gronsveld zijn tot
Heer gelijk aan respectievelijk varianten 2 en 3. Vanaf Heer loopt het tracé in zuidelijke richting, zodat
het ten oosten van Gronsveld en Rijckholt komt te liggen. Ten zuiden van Rijckholt buigt het tracë af, om
aan te sluiten op de A2. Voor het tracë ten noorden
van Heer gelden de opmerkingen, zoals deze voor variant 2 zijn gemaakt.
Het overige tracë-gedeelte heeft met name consequenties voor de agrarische bedrijven in de gemeente
Gronsveld.

Door de proj ectie van een tracé ten oosten van Gronsveld komen Gronsveld en Rijckholt tussen twee autosnelwegen in te liggen, waardoor voor een groot aantal
agrarische bedrijven de bereikbaarheid van hun gronden
wordt beperkt. Dit houdt in dat er afstandsvergroting,
snijschade en verkleining van de totale
bedrijfsgrootte ontstaat. Daarnaast zal het agrarische
gebied tussen Gronsveld en het Savelsbos dusdanig
worden versnipperd, dat een doelmatig agrarische
gericht gebruik sterk beperkt wordt.
Ook bestaat het gevaar, dat het resterende gebied ten
noorden van Gronsveld verstedelijkt zodat nog meer
cultuurgrond verdwijnt.
Bij het tracë oostelijk van Gronsveld zal in totaal
over een lengte van circa 10,5 kilometer cultuurgrond
aan het agrarisch gebruik worden onttrokken.
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Met betrekking tot de ruilverkaveling Mergelland kan
nog opgemerkt worden, dat op korte termijn werken ten
behoeve van de landbouwkundige verbetering gedaan zullen worden. Het is daarom noodzakelijk dat ook op korte termijn duidelijkheid zal bestaan over een eventuele tracering. Als dit niet het geval zal kunnen zijn
kan een tracé oostelijk van Gronsveld een extra schade
gaan inhouden.
De periode waarin deze investeringen verwacht worden
is 1981 - 1982.

Door de projectie van de A2 door het Maasdal oostelijk
van Maastricht zal bij de vier omleidingsvarianten
goede cultuurgrond aan het agrarisch gebruik worden
onttrokken en zal de agrarische bedrijfsstructuur in
meer of mindere mate worden aangetast. Qn een indruk
te krijgen hoe de varianten zich ten opzichte van
elkaar verdragen geeft onderstaand schema het volgend
beeld.

Variant

0

1

2

3

waardering

o

+

-

o

4

5

Handhaving van het bestaande tracé door Maastricht verdient vanuit landbouwkundig oogpunt de voorkeur. Indien er toch een omleidingstrace moet komen dan is variant 3 minder ongewenst omdat:
de geringste hoeveelheid cultuurgrond verloren
gaat;
2.

het resterende agrarisch gebied het omvangrijkst
blijft;

3.

de versnippering het geringst is.

De landbouwkundige structuur zal het sterkst worden
aangetast door variant 4 en variant 5 opstelijk van
Gronsveld. Variant 2 is ongewenst met name door de
brede bufferzones die tussen het stedelijke gebied
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en de oraleidingsweg zijn geprojecteerd en die voor
agrarisch gebruik weinig interessant zijn.

6.7» Drinkwatervoorziening.

In par. 4.3.4.4. werd reeds gesteld dat ernaar gestreefd zou moeten worden om wegen buiten zgn. 10
jaar-verblijftijdszones te projecteren en wegenknooppunten buiten de beschermingszone II (25 jaar of 0,5 2 km). In het onderhavige geval zou dit streven neerkomen op een in principe niet aanleggen van de A2 om
Maastricht heen. Alle alternatieven doorsnijden de te
beschermen gebieden van vier winplaatsen, die een belangrijke bijdrage in de drinkwatervoorziening van
Zuid-Limburg leveren. Vervanging of verplaatsing van
deze winplaatsen wordt niet mogelijk geacht.
Met name voor de winplaats De Tombe wordt verwacht dat
alle alternatieven voor een tracë van de A2 om Maastricht op een korte afstand van de winplaats liggen om
ingeval van calamiteit een veilige drinkwatervoorziening te continueren.
Alle alternatieven voor het wegtracë liggen binnen het
voedingsgebied van winplaatsen. In welke mate dat het
geval is, wordt in onderstaande tabel weergegeven
(—

= afstand minder dan 250 m, - = afstand 250 m en o

is weg is er vöbr de winplaats op afstand van meer dan
250 m ) .
IJ. K.

T.

Vr.

D.

i

I 23'
I 4'
I 5'
I'
|

° I
-

-

-

I
- I
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In het verleden is omtrent de bescherming van de waterwinplaatsen rondom Maastricht en ook de problematiek van het indertijd vrij te houden tracé van de
E9/A2 versus waterwinning, mondeling overleg geweest
tussen de N.V. Waterleiding Mij. Limburg, Gemeentebedrijven van Maastricht, het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en de Dienst Openbare Werken van
Maastricht.
Ten aanzien van de toen nog in te richten waterwinplaatsen De Tombe, Vroendaal en De Dommel werd, min of
meer door de nood gedwongen, een afstand van 250 m
tussen de winningsmiddelen en een vrij te houden tracë
van de E9 (komt practisch overeen met variant 5) als
oplossing voorgesteld. Een en ander werd schriftelijk
vastgelegd in correspondentie inzak o .m. het Structuurplan 1975 en het Bestemmingsplan Buitengebied Oost
1978.

De —waardering voor 2 en 3 ten aanzien van Vroendaal
is te wijten aan een oostwaartse uitbuiging aldaar.
Uit de tabel zou blijken dat 5 het minst ongunstig is;
indien echter genoemde uitbuiging bij Heer er niet zou
zijn, dan is 3 als minder ongunstig te waarderen; met
als voordeel dat 3 dan verder weg van De Dommel is gelegen; en in dat geval (3) er ëën winplaats in —mate
bedreigd wordt in plaats van twee bij keuze 5.
De alternatieven 2 en 4 zijn vooral zeer ongunstig ten
aanzien van De Tombe.
Duidelijk dient gesteld te worden dat hoe groter de
afstand tussen een weg en een waterwinplaats, hoe gunstiger dat is voor de waterwinning. De verblijftijd
neemt niet recht evenredig toe met de afstand, maar
exponentieel. Ten aanzien van de keuze tussen de alternatieven 3/5 en 2/4 ter hoogte van De Tombe met
verblijftijden van resp. 1 a 2 jaar en 1 maand, zij
opgemerkt dat er in het eerste geval aanzienlijk mee*ï
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tijd beschikbaar is voor sanering in geval van calamiteit; of het voldoende tijd is voor de veiligstelling
van de drinkwatervoorziening is onzeker.

Afgezien van de handhaving en de verbetering van de
bestaande traverse van de A2 door Maastricht (varianten 0 en 1), kan voor de waterwinning als minst ongunstige tracé 3 worden aangegeven, gevolgd door 5; vooral wanneer de uitbuiging komt te vervallen. De tracé's
2 en 4 bieden onoverkomelijke moeilijkheden voor De
Tombe.
Samenvattend wordt de waardering van de effecten van
de verschillende trae's voor de drinkwatervoorziening:

*

Variant

0

1

* .

waardering:

o

o

6*8. Recreatie.

Indien voor de omleggingsvariant wordt gekozen, dan
wordt dwars op de landschappelijke en recreatieve oriëntatierichting van de bevolking van de stadsrand een
vreemd (dijk)lichaam in het landschap aangebracht van
aanmerkelijke lengte. De consequenties daarvan zijn
onder meer:
visueel: het uitzicht naar het nu nog vrij gave buitengebied wordt zeer negatief beïnvloed
door dit in feite zeer wezensvreemd element
in dit buitengebied. Wezensvreemd, vooral
vanwege hete feit dat de natuurlijke hoogtelijnen in de Maasdalwand niet zullen/kunnen worden aangehouden en de grote schaal
van de ingreep die niet in verhouding staat
tot de overige, meer kleinschalige elementen in dat landschap.
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t i j d beschikbaar i s voor sanering in geval van calamit e i t ; of het voldoende t i j d i s voor de v e i l i g s t e l l i n g
van de drinkwatervoorziening i s onzeker.
Afgezien van de handhaving en de verbetering van de
bestaande traverse van de A2 door Maastricht (varianten 0 en 1), kan voor de waterwinning a l s minst onguns t i g e t r a c ë 3 worden aangegeven, gevolgd door 5; voora l wanneer de uitbuiging komt t e v e r v a l l e n . De tracé*s
2 en 4 bieden onoverkomelijke moeilijkheden voor De
Tombe.
Samenvattend wordt de waardering van de effecten van
de verschillende t r a e ' s voor de drinkwatervoorziening:
Variant

0

1 2

waardering:

o

o

3
—

4

5

-

6*8. Recreatie.
Indien voor de omleggingsvariant wordt gekozen, dan
wordt dwars op de landschappelijke en recreatieve oriëntatierichting van de bevolking van de stadsrand een
vreemd (dijk)lichaam in het landschap aangebracht van
aanmerkelijke lengte. De consequenties daarvan zijn
onder meer:
visueel: het uitzicht naar het nu nog vrij gave buitengebied wordt zeer negatief beïnvloed
door dit in feite zeer wezensvreemd element
in dit buitengebied. Wezensvreemd, vooral
vanwege hete feit dat de natuurlijke hoogtelijnen in de Maasdalwand niet zullen/kunnen worden aangehouden en de grote schaal
van de ingreep die niet in verhouding staat
tot de overige, meer kleinschalige elementen in dat landschap.
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- r e c r e a t i e f : het dijklichaam gaat waarschijnlijk een
b a r r i è r e / l e t t e r l i j k een dam opwerpen
indien men vanuit verschillende punten
naar buiten wil trekken voor openluchtr e c r e a t i e (vooral wandelen, maar ook
f i e t s e n en r u i t e r s p o r t ) •
Theoretisch i s het mogelijk op a l l e bestaande k r u i singen met (binnen-) wegen kunstwerken aan t e brengen
om deze bewegingen n i e t t e hinderen, maar d i t

lijkt

kostbaar. Bovendien wordt het landschapsbeeld door al
deze kunstwerken nog sterker aangetast. Als beknopte
conclusie kan hier worden gesteld dat de visuele en
r e c r e a t i e v e eenheid van het buitengebied van de o o s t e l i j k e stadsrand van noord t o t zuid fundamenteel wordt
verbroken. Hier kan tussen de verschillende subvarianten van de omlegging geen verschil in waardering worden aangegeven.
variant

0

1 2

waardering:

o

o

t/m 5

6.9. Uitvoeringsproblematiek.
6 . 9 . 1 . Hinder t i j d e n s de u i t v o e r i n g .
De hinder t i j d e n s de uitvoering van de werkzaamheden
i s zeer afhankelijk van de bouwwijze (zie paragraaf
5 . 2 . 3 . 2 . ) naarmate de bouwtijd en de t i j d dat geheid
wordt korter i s zal de hinder minder z i j n . Hoewel
ook het aanleggen van een omleggingsvariant n i e t
zonder hinder gepard zal gaan, i s deze toch een orde
k l e i n e r dan de hinder die o n t s t a a t b i j een grootscheepse r e c o n s t r u c t i e in het s t e d e l i j k gebied.
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Onder verwijzing naar de tabel die b i j paragraaf
5 . 3 . 2 . i s opgenomen kan gesteld worden dat de hinder
a l s volgt gewaardeerd kan worden:
Variant

0

bouwwijze
waardering:

o

1

2 t/m 5

I

II

—

-

o

6.9.2. Extra verkeersproblematiek.
De twee bouwmethoden van v a r i a n t 1 gaan u i t van een
omleiding van het verkeer t i j d e n s de bouw. Dit zal
een n i e t geringe extra verkeersoverlast geven op de
p a r a l l e l aan de traverse lopende wegen.
Dit zal gedurende 2,5 j a a r p l a a t s vinden. Ook a l s
het verkeer over het werk in uitvoering zal kunnen
b l i j v e n p l a a t s vinden (4 jaren) zal d i t gepaard gaan
met versmalde r i j s t r o k e n . Het verkeer z a l - i n
beperkte mate- h i e r hinder van ondervinden. Het zal
duidelijk zijn dat de aanleg van een weg om de stad
t i j d e n s de bouw, in de stad geen verkeersproblematiek zal geven (uitgezonderd b i j de ombouw van'de
aansluitingen).
Variant

0

bouwwijze
waardering:

o

1

2

I

II

-

—

t/m 5
o

6.10. Kosten.
De kosten van de verschillende varianten zijn globaal
geraamd. De in paragraaf 6 genoemde kosten betreffen
alleen de kosten van de betonconstructie.
Onderstaand en in de matrix zijn de totale kosten van
de verschillende varianten, subvarianten en degelijke
opgenomen.
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*

Een inzicht in de verschillende kostenfactoren is

*

globaal gegeven op bijlage 5.

*

volgnr:

variant: subvariant/ontwerp: kosten .
0

*

1

0

*

2

1.1

/

a

161

*

3

1.1

/

b

178

*

4

1.1

/

c

183

*

5

1.2

/

a

159

*

6

1.2

/ *b

176

*

7

1.2

/

c

181

*

8

2

RI

110

9

2

Ril

114

*

10

3

RI

103

*

11

3

Ril

107

*

12

4

RI

147

*

13

4

RII

151

*

14

5

RI

140

*

15

5

RII

144

79 12 01

- 104 -

7. Toetsingsoverzicht.

In de overzichtstabel op bijlage 7, de zogenaamde waarderingsmatrix zijn per variant en per aspect de verschillende waarderingen zoals deze in hoofdstuk 6 zijn
afgeleid, samengevat.

Deze waarderingsmatrix kan als hulpmiddel in het
besluitvormingsproces dienen. De tabel geeft een overzicht in welke mate de varianten de verschillende
beschouwde aspecten in positieve en in negatieve zin beïnvloeden .

Onder meer via de inspraakprocedure zoals opgenomen in
de tracé-procedure via de Raad van de Waterstaat (zie
bijlage 3) zal duidelijk moeten worden aan welke aspecten doorslaggevende betekenis moet worden toegekend en
welke aspecten van minder groot belang zijn.
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Bijlage 1. Opdracht projectteam.

In het op 10 april 1978 gehouden periodiek overleg tussen
het College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Maastricht en de hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat, directie Limburg, is de opdracht aan het
projectteam "E9 en Maastricht" als volgt samengesteld:

1. het opstellen van een beleidsanalyse ten behoeve van een
belangenafweging ten aanzien van:
a. de omlegging langs de oostelijke bebouwing van Maastricht;
b. de verbetering van het huidige tracé;
2. bij het opstellen van de onder punt 1 bedoelde
beleidsanalyse ware aandacht te besteden aan zowel de
-verkeerskundige, de stedebouwkundige, de milieukundige
als de financiële aspecten;
3. het opstellen van een aanbeveling voor een tracé van een
reserveringsstrook ten behoeve van een eventuele
omlegging van de E9 langs de oostelijke bebouwing van
Maastricht en voor de daarbij in acht te nemen
bebouwing safstanden;
4. De onder punt 3 bedoelde aanbeveling dient voor 1
november 1978 in handen gesteld te worden van het
College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Maastricht en van de hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat, directie Limburg.
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Bijlage 2. Samenstelling projectteam.

Het projectteam was als volgt samengesteld:

Van de Rijkswaterstaat:

ir. J.R. Hoogland

(afd. Reg. Ontwikkeling), voorzitter

ir. A.H.J. Kessels

afd. Planstudie Verkeerszaken

ing. J.G.M, de Bakker

"

dhr. G.J. Segers

afd. Tekenkamer

ing. J.S. Ploum

afd. Planning

mej. B. Frissen

secretariaat

van de gemeente Maastricht:

dhr. N. Meerburg
dhr. G.S.M. Costongs

secretarie
"

ir. R.H.A.P. Daniels

afd. Stedebouw

ir. P.B. Janssen

afd. Verkeer

van de Provinciale Planologische Dienst:

ir. J.J.M. Haastert.

Vanwege de provinciale hoofdingenieur-directeur voor de
Landinrichting Grond en Bosbeheer te Roermond:

ir. S. Huijberts

plv. hoofdingenieur-directeur

ir. R de Bot

Staatsbosbeheer, landschapsbouw.

van het Staatsbosbeheer afd. Verkeerswegen Utrecht:

ing. N. Zuurdeeg.
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HOE WORDT NU DE ROUTE (HET TRACÉ] VAN EEN NIEUWE WEG VASTGESTELD?

Rijkswegenplan

I
Rijkswaterstaat maakt plannen
(tracévoorstellen) voor nieuwe
weg.
Zonodig hierbij overleg met:
Provinciale Waterstaat;
Provinciaal Planologische Dienst;
Gemeenten;
Waterschappen;
Cultuurtechnische Dienst;
Landbouwschap;
Staatsbosbeheer;
Natuurbescherming;
Defensie;
Verkeersbonden;
Kamers van Koophandel.

Rapport ("nota") met plannen
(tracé-voorstellen) naar Minister
Verkeer en Waterstaat.

I
Minister stuurt "nota" voor advies
naar Raad van de Waterstaat

Raad van de Waterstaat geeft "nota"
aan haar specialisten "de Commissie
van Overleg voor de Wegen" om advies
aan haar uit te brengen.

I

Raad van de Waterstaat legt nota ter
inzage bij gemeenten wier grondgebied
wordt doorsneden door voorgestelde tracé's,
Rijkswaterstaat geeft openbare
voorlichtingsmiddagen en/of
-avonden waar toelichting wordt
gegeven op tracé-voorstellen van
de nieuw aan te leggen weg.
"Commissie van Overleg voor de Wegen"
houdt voor iedereen toegankelijke hoorzittingen. Zij laat de schriftelijk ontvangen voorstellen en wensen die de burgers en instanties hebben gemaakt over de
voorgestelde tracé's, indien gewenst, door
hen mondeling uitleggen.

I
Advies van "Commissie van Overleg voor de
Wegen" aan Raad van de Waterstaat.

I

Advies van Raad van de Waterstaat aan
Minister van Verkeer en Waterstaat.

I

Beslissing Minister van Verkeer en
Waterstaat.

Rijkswaterstaat gaat over tot grondaankooD br.stekklaarmaken, aanbesteding en
aanleg van nieuwe weg.
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Bijlage 4. Omschrijving van het begrip autosnelweg.

1. Definitie.

Een autosnelweg is een weg met gescheiden rijbanen, die
elk bestaan uit ten minste twee rijstroken en een
doorgaande vluchtstrook, met ongelijkvloerse kruisingen,
met een beperkt aantal aansluitingen en knooppunten en
waarop geen particuliere uitwegen voorkomen.
f

2» Toelichting.

2.1. Een autosnelweg vervult in het gehele netwerk van
wegen vooral een functie als interlocale- en
internationale hoofdverbinding. Zij vormt de hoogste
categorie wegen en is als deze categorie voor de
weggebruiker vrij duidelijk herkenbaar.
2.2. Bij het ontwerpen van autosnelwegen wordt in het
algemeen uitgegaan van een ontwerpsnelheid 120 km/h.
Wanneer de topografie of de verstedelijking van de
omgeving daartoe aanleiding geven is het hanteren van
lagere ontwerpsnelheden toegestaan; bij voorkeur wordt
dan 90 km/h aangehouden. De overige ontwerpgrootheden
worden direct afgestemd op de gekozen ontwerpsnelheid.
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Globale raming van kosten E9/A2
1

•

2
1.2

1.1

a

b

c

a

2.1

b

c

I

2.2

' I"

n

2.4

2.3
1

I

II

II

Onschrijving

volgnr.
1

Grondverwerving

2

Osleegea kabels, leidingen en rioleringen

3
4
5'
6
7
8
.9

Tijdelijke saatregelen

6,5

6,5

s^

6,4

8,3

8,3

8,2

8,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
12,4

0,1

0,1

0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

7,6
4,0 3,5

8,6
3,9

25,4

27,4

22,6

23,6

^3

^,7

S2

4,6

12,0

13,0

13,6

14,6

13,1

14,4

1,7
0,2

1,9

2,1

1,9

2,1

0,2

1,5
0,2

0,2

0,2

0,2

0,3
0,2

0,3
0,2

0,3
0,2

0,3
0,2

7,8
3

7,8
3

7,8
3

7,8
3

7,8
3

7,8
3

0,3
0,2

0,3
0,2

0,1
0,2

0,1

0,1

11,4

Funderingen

0,3
0,2

0,2

0,2

3,6

Asfaltverhardingen

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

12,2

13,2

-

-

-

-

-

-

1,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,5
0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Grondverzet uitbreken verharding en slopen van kunstwerken

Vangrail
Markeringen
Beiegwijzering

10

Verlichting en verkeerslichten

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,3

1,5
1,0

1,2

1,2

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,5

0.5

0,6

1,2
0,6

0,9
0,6

1,1

Grasr.at

1,1
0.5

1,0

12

0,3
0,1

0,3
0,2

1,5

0,3

0,3
0,2

1,5

Riolering er. drainage

0,3
0,2

1,5

11

13

Maatregelen t.b.v. verkeer,meten en uitzetten uitv. en
2,9

2,9

2,9

2,8

1,6

2,1

2,1

1,8

1,8

1,5
6,6

1,5

2,1

1,1
4,1

1,6

Onverzien

2,8
1,8 j

2,8

14

7

6,4

6,8

15
16

B.T.W.

3,<*

3.*

3,1*

3,2

119

156

3,2
119

3,2

119

119

136

17
13

Maatregelen t.b^v. de waterwingebieden ( incl. B.T.W. )

-

-

-

-

-

Beplantingen ( incl. B.T.W. )

0,1

0,1

0,1

0,1

17

direktiekosten
13;S

Kunstwerken ( incl. 3.T.W. )

0,'

Gekapitaliseerde eirpl. kosten tunnel

-

-

5

-

17

20
21

Gekapitaliseerde onderhoudskosten van Rothea-Mariadorp

20-

20 ,

20

20

20

183

159

19

• Geluidserende maatregelen ( incl. B.T.W. )

Kosten project

-

C-ekapitaliseerde kosten overdracht wegen
Totale kosten

178

161

-

"*

1?8

161

183

159

-

176

176

1,2

1,1

1,2

3,9

7,9

^,5
8,5

7,2

^,3
7,8

11,9

12,5

11,2

11 f 8

16,2

16,3

16,2

10,3

21,2

21,3

21,^

21,3

-

2,6

2,6

0,8

0,8

3,3

1,!

0,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1*

3,3
1,4

i»5
1,4

5

1,2
•

20

1,2

-

-

21

21

1,2

1,2

1,1

-

-

-

21

21

21

21

.21

21

1,1

1,-

1,1

-

181

94

98

87

130

119

16

16

16

91
16

126

-

21

21

21

123
21

181

110

114

.103

107

147

151

140

144

]

i

ï
>

i

i

Ï

i
i
i

i
i
t

1,'

-

-

i

'•

0.6

i
I

!
!

i

•
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Bijlage 6. Namen van wegen.

In de nota worden een aantal verschillende aanduidingen
gebruikt voor wegen. Voorts zijn een aantal wegen elders
nog anders bekend.
Ter toelichting dient het volgende overzicht.

Hoofdverbindingen:
1.a. E9: verbinding Amsterdam Genua, identiek in het
studiegebied met:

.

b. A2: verbinding Amsterdam-Eijsden-grens voor zover deze
weg autosnelweg is.
c. N2: als b echter voor zover de weg geen autoweg is
(vankruispunt Geusselt tot de Scharnerweg).
d. Rijksweg 75: de aanduiding van dezelfde weg volgens
het Rijkswegenplan 1968.
e* President Rooseveltlaan: plaatselijke benaming voor c.
f. Traverse: jargon voor het weggedeelte van het kruispunt Geusselt tot het Europaplein (de kruising met de
zuidelijke stadstangent Kennedysingel)•

2.a. Autosnelweg Maastricht-Meerssen-Heerlen
identiek met
b. MMH: afkorting voor a
c. SW 15: provinciale aanduiding volgens het provinciaal
wegenplan
d. A79: aanduiding als hoofdverbinding volgens het
Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Secundaire verbindingen:

3.a. Rijksweg 278 Maastricht-Gulpen-Vaals identiek met
b. Akersteenweg: plaatselijke aanduiding; het verlengde
van de Akersteenweg in westelijke richting is
aangeduid met: Kenedysingel.
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4.a. SW 17: Maastricht-Berg-Valkenburg identiek met
b. Bergerstraat: plaatselijke aanduiding.

NB.

Het verlengde van de Bergerstraat vormt de
Scharnerweg. Volgens het Structuurplan van de gemeente
Maastricht bestaat het voornemen de Bergerstraat te
verleggen in noordelijke richting en aan te sluiten op
het Geusselt kruispunt.
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