
 
  

 
Aan de gemeenteraad van Maastricht 
 
via post@maastricht.nl 
 
 

 
 
Maastricht, 28-8-13 
 
 
Onderwerp: Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan tram Vlaanderen - Maastricht 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Een trambaan door de binnenstad betekent voor het fietsklimaat een stap achteruit. 
 
De Fietsersbond is om twee redenen kritisch over het project tram Vlaanderen – Maastricht: 
 Ten eerste is de inpassing van trams in de binnenstad van Maastricht is een bedreiging voor de prettige 

afwikkeling van het fietsverkeer en voor de fietsparkeervoorzieningen bij het station. 
 Ten tweede wordt binnen het mobiliteitsbeleid van de gemeente Maastricht en de provincie opnieuw 

gekozen voor investeren in nieuwe voorzieningen voor OV terwijl er voor de uitvoering van vastgesteld 
fietsbeleid nauwelijks personeel wordt ingezet en geen eigen budget beschikbaar is.  

 
Om negatieve gevolgen voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken heeft de Fietsersbond een flinke 
inspanning verricht: er zijn diverse tijdrovende studies verricht en er is constructief overleg gevoerd met het 
projectteam.  
 
Dat had zeker een substantieel resultaat want de ontwerpen zijn daadwerkelijk flink verbeterd. Echter, ook van 
de verbeterde ontwerpen kan worden aangetoond dat het inpassen van een tram binnen het compacte 
centrum van Maastricht kwaliteitsverlies betekent voor fietsers. In de bijlage staat een uitgebreide 
inventarisatie van de (negatieve) gevolgen voor fietsers bij uitvoering van het meest recente ontwerp (2013). 
 
Nog steeds zijn verdere verbeteringen mogelijk en daarom doen wij opnieuw moeite om met suggesties te 
komen. Maar er blijven ook punten over die om praktische of principiële redenen onoplosbaar zijn. 
 
Onoplosbare problemen van het binnenstadtracé 
Voor de wegvakken betekent het tramtracé dat belangrijke en veelgebruikte fietsvoorzieningen smaller 
worden omdat er ruimte voor de trambaan of -haltes moet worden gemaakt.  
De smallere voorzieningen betekenen dat de afstand tot ander verkeer (niet alleen tot de tram maar ook tot 
auto’s, scooters en andere fietsers) en tot obstakels (palen, muren, hekken, randjes) kleiner wordt waardoor 
fietsers zich minder veilig voelen en wellicht ook echt meer gevaar lopen. Wat wegvakken betreft zijn vooral de 
fietsvoorzieningen op de Wilhelminabrug en mogelijk ook op de Boschstraat problematisch. 
 

 
Wilhelminabrug nu: ruime voorzieningen maken afstand houden en inhalen mogelijk. 
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Knelpunt op Wilhelminabrug door tramproject: het slingerende kind moet dichter op de wand en stoeprand 
fietsen, de vader kan er niet meer naast, snelle fietsers en scooters kunnen alleen over de trambaan inhalen 
en 75 meter lange trams halen in op slechts 0,40 centimeter afstand. 
 
Voor de kruispunten betekent de ontwikkeling van de door de binnenstad slingerende OV-baan dat de 
rijtaken voor fietsers op belangrijke punten lastiger worden. Vooral het linksaf slaan wordt lastiger. Maar ook 
moet rechtdoor gaand (fiets)verkeer op sommige kruispunten voorrang gaan verlenen aan afslaand OV (wat 
mede een gevolg is van afwijkende voorrangsregels voor trams).  
 
Aangezien mensen onveilige en lastige situaties zullen proberen te vermijden, zal een deel van de bevolking 
het fietsen over het tracé trachten te vermijden (denk met name aan ouders met kinderen en aan ouderen). 
Voor inwoners van wijken als Boschpoort en Limmel is vermijden van het tracé lastig, voor deze wijken is de 
impact dan ook het grootst.  
 
Oplosbare knelpunten 
De Fietsersbond is van mening dat oplosbare knelpunten binnen of tenminste in samenhang met het project 
moeten worden opgelost. Wij denken aan de volgende concrete maatregelen: 
 
1. Maak tijdig uitnodigende fietsparkeervoorzieningen bij het station 
Een tijdige compensatie en uitbreiding van de fietsparkeerplaatsen bij het station is essentieel voor de 
bereikbaarheid van de stad. De fiets-treincombinatie achten wij van groot belang voor de kenniseconomie en 
voor de ontwikkeling van Maastricht tot een aantrekkelijke woon- en werkstad. 
 
2. Vergroot de scheiding op de Wilhelminabrug 
Het heeft onze voorkeur als de rijstrook voor bussen en ander verkeer op de Wilhelminabrug in het midden 
van de brug (en dus verder van het fietsverkeer) blijft liggen en niet samen met de tram naar buiten schuift. 
Onze suggestie is daarom aan de buitenkanten van de rijloper verdrijfstroken/ribbelstroken van minstens een 
halve meter breed aan te brengen. Alleen de tram rijdt dan dicht langs het fietsverkeer. 
De grotere scheiding zal het veiligheidsgevoel van de fietsers bevorderen, in het bijzonder bij gladheid of 
andere moeilijke weersomstandigheden.  
 
3. Zet de van Wilhelminabrug naar Gubbelstraat overstekende fietsers en voetgangers in de voorrang. 
Dit benadrukt het belang van deze oversteek voor het langzaam verkeer, inclusief de gebruikers van de 
bushalte. Voorrang voor langzaam verkeer lijkt ook beter tegemoet te komen aan de beleving van deze plek 
die idealiter deel uitmaakt van de verblijfsruimte in de binnenstad. De waarschuwingslichten kunnen dan 
vervallen.  
 
4. Continueer de fietsroute over de Maasboulevard bij de bushaltes  
Het is wenselijk om ruimte achter beide bushaltes beschikbaar te stellen voor doorgaand fietsverkeer. Dat kan 
in de vorm van fietspaden, zoals in veel steden gebruikelijk is, maar desnoods ook door gemengd gebruik 
door fietsers en voetgangers, zoals op het tegenoverliggende plein van Mosae Forum en op de Markt. Aan de 
oostzijde is dat eenvoudig te realiseren, aan de westzijde moet de plantenbak/ontluchtingskoker in een 
hellingbaan worden omgebouwd. Dat levert net voldoende ruimte op (2 meter).  
Op deze manier kan worden voorkomen dat fietsers bij de bushaltes een kwaliteitsonderbreking ervaren (ze 
zouden moeten wachten achter overstekende fietsers en achter stilstaande bussen aan de halte of zouden 
tussen de rails moeten rijden). Dit is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Timmerfabriek en voor 
de schoolkinderen uit Boschpoort. 



 
  

5. Plaats bij de Maasmolendijk een VRI in plaats van een tram/buslicht 
Op de Maasboulevard is bij de Maasmolendijk een tram/buslicht voorzien om het invoegen van trams en 
bussen te faciliteren. De stopstrepen hoeven slechts 20 meter naar het zuiden te worden verplaatst om de 
lastige fiets/voetgangersoversteek in de regeling mee te kunnen nemen. Dan kan er een VRI met wachtstand 
groen voor autoverkeer en met drukknoppen voor fietsers en voetgangers worden toegepast. Daarmee wordt 
de bereikbaarheid van Sappi en het Landbouwbelang gegarandeerd. 
 
6. Verduidelijk de voorrangsregeling op de Parallelweg 
Zet bij het kruispunt met de Sint Maartenslaan aan beide kanten een voorrangsbord en breng ook op de 
fietsstrook die in tegenrichting op de Parallelweg wordt gemaakt haaientanden aan zodat niet alleen trams 
maar ook bussen van links voorrang hebben (gelijke regeling) en dat het ook in beide rijrichtingen afleesbaar 
is. 
 
De komst van de tram biedt ook een kans waar tot nu toe niet aan lijkt te zijn gedacht:  
 
Fiets (gratis) mee naar het Fietsparadijs!  
Het gebruik van de fiets bij voor- en natransport vergroot het bereik en dus ook de betekenis van de tram 
aanzienlijk. Naast goede fietsenstallingen bij de haltes zou daarom idealiter in iedere tram een grote, goed 
toegankelijke open ruimte moeten zijn voor fietsen, kinderwagens en hulpmiddelen voor gehandicapten. Het 
ontbreken van een tarief is een middel om grensoverschrijdend fietsvervoer een stuk minder gecompliceerd te 
maken. Het kunnen meenemen van de eigen fiets heeft betekenis voor twee doelgroepen: werknemers en 
studenten die zijn gericht op de steden en op andere momenten recreanten en fietstoeristen die zijn gericht op 
het landelijk gebied (Belgisch Limburg afficheert zichzelf als fietsparadijs voor recreatieve fietsers). 
 
Spoortracé is meest fietsvriendelijke alternatief 
In het centrum van Maastricht ligt nauwelijks ongebruikte ruimte. Daardoor leidt het toevoegen van een nieuwe 
voorziening onherroepelijk tot minder ruimte voor andere voorzieningen. Het proppen van veel voorzieningen 
in beperkte ruimte kan voorkomen worden door het maken van keuzes i.p.v. alles tegelijk. In de steden die 
vaak als voorbeeld worden getoond, ging invoering van de tram gepaard met het autovrij maken van straten. 
Voor Maastricht zou het tracé over de spoorbrug een fietsvriendelijk alternatief zijn geweest, vooral als het 
uitgespaarde geld zou worden ingezet om aan de spoorbrug een fiets/voetgangersbrug toe te voegen. 
 
Wij drukken u op het hart om de aanleg van nieuwe fietsknelpunten te vermijden. De fiets is tenslotte van 
grote en nog steeds toenemende betekenis voor de mobiliteit van de bevolking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Raymond Oostwegel 
Voorzitter Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland 
 
 
 
 
 
Bijlage: Inventarisatie gevolgen voor fietsers 



 
  

Bijlage: Inventarisatie van negatieve gevolgen voor fietsers van de uitvoering van het tramontwerp 
2013  

 
Boschstraat: fietsvoorzieningen ongewis 
Hiervan is ons slechts een (voorlopige) optie bekend. Op die tekening staat een fietspad van 2 meter 
ingeklemd tussen een hek en de gevel. In zo’n situatie, met fietsverkeer langs de gevel, kunnen de toegangen 
van de Timmerfabriek nooit meer gebruikt worden zonder zeer gevaarlijke situaties te veroorzaken. 
 
Brug Bassin: versmalling fietspaden 
Van relatief brede fietspaden gaat de situatie naar relatief smalle fietspaden. Vooral aan de zuidzijde waar het 
voetpad fietspad wordt, ingesloten door een muur aan de ene kant en een balustrade aan de andere kant. 
Inhalen is daar niet goed mogelijk en vanwege de vele obstakels moeten fietsers snelheid inhouden. Als er 
voetgangers over het fietspad lopen is er veel hinder. 
 
Maasmolendijk: oversteek wordt gevaarlijk 
De oversteek van de rijbaan bij de Maasmolendijk wordt lastig, gevaarlijk en wellicht onmogelijk doordat er 
geen ruimte meer is voor een middengeleider: fietsers en voetgangers moeten een vaak drukke weg met 
maar liefst 4 stroken in één keer oversteken. Deze oversteek is momenteel met name van belang voor 
werknemers van Sappi en voor bewoners en bezoekers van het Landbouwbelang. Het tracé wordt zo een 
barrière en de Maasoever een achterliggend eilandje. 
 
Maasboulevard bij bushaltes: nergens plek voor fietsers 
Bij bushaltes Maasboulevard ontbreken fietsvoorzieningen in het plan, waardoor twee problemen ontstaan. 
Het eerste probleem ontstaat als er bussen aan de halte staan: fietsers moeten dan achter de bus wachten óf 
doorfietsen over de trambaan. Dat is aantrekkelijk noch veilig. Fietsers zijn geen partij ten opzichte van de 
grote, zware trams en bussen. Fietsers kunnen ook in de verleiding komen vlak langs de stilstaande bus te 
rijden, wat ook niet veilig is. Het tweede probleem doet zich alleen voor bij fietsers die van de Wilhelminabrug 
af komen. Hun doorgang wordt geblokkeerd als er fietsers staan te wachten om de baan over te steken naar 
de Gubbelstraat.  
Als “beveiliging” staat een tramwaarschuwingslicht op tekening. De vraag is of zulke nieuwe elementen 
bijdragen aan de veiligheid of juist niet, aangezien fietsers en voetgangers hier niet alleen voorrang moeten 
verlenen aan trams.  
Het ontbreken van een veilige eigen fietsvoorziening is vooral een probleem voor de gezinnen uit Boschpoort, 
aangezien het voor hen een schoolroute betreft die hogere eisen aan de verkeersveiligheid stelt. Maar het 
ontbreken van eigen fietsvoorzieningen is ook vreemd gelet op de fietsers aantrekkende nieuwe culturele 
voorzieningen in en om de Timmerfabriek.  
 
Wilhelminabrug - Gubbelstraat: verlies voorrang voor rechtdoorgaand fietsverkeer 
Nu ligt hier een vrij autoluw kruispunt waar fietsers voorrang moeten verlenen aan verkeer van rechts. De 
ontwikkeling van de OV baan leidt er toe dat de trams en alle bussen afslaan en deze baan is dan ook in de 
voorrang gezet. Echter van de fietsers rijden er veel rechtdoor, naar de Gubbelstraat. Deze rechtdoorgaande 
fietsers is de voorrang ontnomen, zij moeten ook voorrang gaan verlenen aan verkeer dat van achter komt 
(dat van de brug afslaat naar de Maasboulevard). Fietsers moeten dus afremmen, lastige waarnemingen doen 
(van linksachter tot rechtsvoor) en vaker stoppen en weer optrekken.  
Ook voor de voetgangers die oversteken tussen brug, bushalte en de binnenstad is de OV-baan een te nemen 
barrière.  
Als beveiliging is hier een waarschuwingslicht geplaatst. Maar dat waarschuwt alleen voor trams en niet voor 
ander verkeer dat voorbij komt. Is dat veilig? 
 
Wilhelminabrug: lastige oversteek richting Kesselskade 
Fietsers die uit richting Wyck komen kiezen ook vaak voor de zuidelijke vorkpoot. Dat zijn vaak wat meer 
bedreven fietsers want het gaat het beste door voor te sorteren naar de busstrook. Vanaf daar is goed 
zichtbaar of er verkeer uit de andere richting komt en kan normaal gesproken zonder stoppen worden 
afgeslagen. Dit gedrag vertonen zeer bedreven fietsers ook bij tramrails, maar is extra lastig. Het is dan ook 
verstandig dat het haaks oversteken wordt gestimuleerd door een fysieke scheiding aan te brengen. Echter de 
scheiding heeft slechts de vorm van een betonnen band terwijl een tussenberm van minimaal 2 meter nodig is 
om een fietsopstelvak haaks op de rijbaan te maken. De rijtaak wordt lastiger door achterom kijken en lage 
snelheid. Door het ontbreken van een opstelvak blokkeren wachtende fietsers achteropkomende andere 
gebruikers van de fietsstrook. En dat zijn er nog al wat: 3750 per dag waaronder ook heel wat scooters en een 
toenemend aantal scootmobielen en andere nieuwe voertuigtypen. 
 



 
  

Als fietser links afslaan vanaf het tracé 
Om te voorkomen dat fietsers tussen de rails terecht komen, wordt voorsorteren en weven (terecht) 
ontmoedigd. Fietsers moeten dus rechts blijven en vervolgens haaks oversteken. Haaks oversteken vereist 
een lagere snelheid waarbij de fiets instabiel en minder goed hanteerbaar wordt. Soms raken fietsers daarbij 
uit koers. Vervolgens moet de fietsers in feite meer stroken oversteken waarbij ook afdekking mogelijk is, dus 
de situatie is minder goed te overzien. Voor fietsers die moeten wachten, ontbreekt op enkele drukke plekken 
ruimte voor een berm tussen fietspad en rijbaan. Daardoor kan geen veilige wachtruimte worden gemaakt. 
Fietsers die op het fietspad stilstaan houden achteropkomend fietsverkeer op of worden links en rechts 
ingehaald door andere fietsers, scooters en allerlei andere voertuigen die van fietspaden gebruik maken. Op 
drukke verbindingen leidt dat tot stresssituaties. 

 
Wilhelminabrug: goede fietsstroken worden krap 
Hier liggen nu uitnodigende fietsstroken (2,15 meter breed bij een maximumsnelheid van 30 km/uur). Er zal 
met name aan de noordzijde en bij de opstaande ijzeren constructie een ingrijpende versmalling plaatsvinden, 
terwijl de rijstroken worden verbreed tot 2 x 4 meter. Dit is mede een gevolg van de zwakke constructie van de 
brug. Op zichzelf is de brug breed genoeg om de redelijk brede fietsvoorzieningen te handhaven en de 
trambaan in de bestaande rijbaan in te passen. De Wilhelminabrug is echter niet sterk genoeg om de trams 
dicht langs het midden van de brug te laten rijden. Ze rijden er 1 meter verder uit elkaar dan elders. Dat heeft 
niet alleen tot gevolg dat de trams dichter langs de fietsers komen te rijden, maar ook al het andere verkeer: 
bussen, soms ook vrachtwagens. De rijstroken zijn juist te breed, gelet op wenselijke beheersing van de 
snelheid.  
Aan de zuidzijde wordt de fietsstrook beperkt versmald, van 2,15 naar 2 meter, behalve bij de ijzerconstructie 
waar 1,50 meter overblijft. Aan de noordzijde wordt fors versmald, van 2,15 naar 1,50 meter. Langs de 
noordelijke ijzerconstructie loopt de fietsstrook zelfs geleidelijk terug naar 1 meter. Het is nauwelijks mogelijk 
om met de fiets binnen deze strook te blijven. Want 1 meter is het minimum dat een fietser van 75 cm breed 
nodig heeft voor het afwikkelen van zijn vetergang. Maar de fietser neemt normaalgesproken ook nog een 
schrikafstand in acht tot de naastliggende wand, volgens de normen vereist dat nog eens 50 cm extra afstand. 
Het is niet toevallig dat langs deze wand al een 55 cm breed stoepje ligt. Er resteert dan nog een “fietsstrook” 
van zo’n 50 centimeter.  
Voldoende vrije ruimte en scheiding met zwaar verkeer is van belang voor het veiligheidsgevoel van langzaam 
verkeer, voor fietsers net zo goed als voor voetgangers. Door het ontbreken van spiegels weten de meeste 
fietsers nauwelijks wat achter hen gebeurt. Verkeer dat van achter komt inhalen kan angst oproepen. 
Schrikreacties kunnen leiden tot een valpartij. En stress alleen al is een slechte zaak. Ook moet worden 
bedacht dat de brug veilig moet zijn als er sneeuw of ijs ligt, als de hele brug onder water staat vanwege een 
plensbui, als het stormt of als er eens een gat in het asfalt is ontstaan. Het is eigenlijk moeilijk voorstelbaar dat 
ouders met kinderen over het smalle strookje slingeren en een 75 meter lange tram zo dicht langs komt rijden. 
Het gaat hier niet om een straat waar wel eens een fietser door komt maar om een belangrijke schakel in het 
fietsnetwerk van Maastricht. Er rijden dagelijks maar liefst zo’n 7500 (brom)fietsers (27% van het 
Maaskruisend fietsverkeer). Dit hoge aantal vraagt om de maximale breedte voor de voorzieningen. 
 
Wilhelminabrug: wegbeeld klopt niet 
Op deze brug is nu een 30 km/uur regime van kracht, wat zeer in het voordeel is van de veiligheid van 
langzaam verkeer. Het wegbeeld ondersteunt dit regime niet echt. In het ontwerp is daar (nog) niets aan 
gedaan. Bovendien geldt het regime voor de tram niet omdat trams geen motorvoertuigen zijn in de zin van de 
wegenverkeerswet. Om een veilige rijsnelheid van de trams te bewerkstelligen zijn aanvullende maatregelen 
nodig.  
 
Wilhelminabrug: lastiger oversteek naar Franciscus Romanusweg 
Hier doet zich een vergelijkbaar probleem voor als bij de linksafbeweging naar de Kesselskade. 
 
Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan 
De trams doorbreken de voorrangsregeling, de bussen niet. Verwarrend. Om ongevallen te voorkomen 
worden tramlichten geplaatst. Zowel de afwijkende voorrang als de “toeters en bellen” zijn nieuwe elementen 
in Maastricht. De situatie wordt complexer. 
 
Parallelweg 
Doorgaand fietsverkeer verliest voorrang bij de Sint Maartenslaan. Dit is niet zo’n probleem omdat het geen 
druk kruispunt is. Wel is het voor de fietsers in tegenrichting onduidelijk dat ook trams die van links komen 
voorrang hebben, maar bussen weer niet.  
Het scheiden van de fietsroute en de busroute op de Parallelweg is een duidelijke verbetering (!) ten opzichte 
van de huidige situatie waar fietsers zich ergens tussen rijbaan en busbaan bevinden. 
 



 
  

Stationsomgeving 
In deze drukke omgeving komt er met de tram nog een ruimtevragende functie bij. Fietsers die uit te tunnel 
komen en fietsers die de bewaakte stalling bezoeken kruisen de traminfrastructuur en de reizigers die in- en 
uitstappen.   
 
Station: fietsparkeerplaatsen ongewis 
1000 fietsparkeerplaatsen moeten worden verplaatst en het aantal zou zelfs met nog 3000 moeten worden 
uitgebreid om aan de bestaande behoefte tegemoet te komen. Er wordt wel naar een oplossing gezocht maar 
een plan voor deze lastige opgave is er nog niet. Zeker is wel dat het een dure ongelijkvloerse oplossing wordt, 
omdat de ruimte op maaiveld wordt overgenomen door de tram.  
 
Spoorweglaan - Duitse poort: trottoir opgeheven 
Sinds de bouw van De Colonel ligt hier een flessenhals. Om een tramspoor toe te kunnen voegen wordt het 
trottoir boven de tunnel Akerstraat opgeheven. 


