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Aanleiding en opzet studie
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Aanleiding en opgave

§ Stad	en	Spoor:	inrichting	en	functioneren	busknoop op	en	
rond	het	station	is	maatgevend	voor	beschikbare	ruimte	voor	
andere	gewenste	ontwikkelingen	in	het	gebied

§ Toezegging	naar	aanleiding	van	motie	“Herinrichting	
Stationsstraat	/	Stationsplein”	(datum	6-6-2017)	om	de	
verkeerscirculatie	in	Wyck nader	te	bekijken.	
Deze	studie	gaat	over	de	mogelijkheden	voor	de	
verkeerscirculatie	van	de	buslijnen.	Deze	wordt	gebruikt	om	in	
het	voorjaar	van	2018	een	integrale	afweging	te	kunnen	
maken.

§ Quick	scan:	breng	in	beeld	welke	routes	buslijnen	van	en	naar	
het	busstation	kunnen	gebruiken	en	wat	daarvan	de	effecten	
en	randvoorwaarden	zijn	
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Wat	deze quick	scan	laat zien

§ We	laten	zien	welke	routes er	zijn	om	van/naar	het	busstation	te	rijden	met	buslijnen	(routevarianten).

§ Van	deze	routes	brengen	we	de	effecten	en	randvoorwaarden	in	beeld	(deel	2).	Hieronder	staan	de	aspecten	die	we	
in	beeld	brengen.	De	gebruikte	bronnen	zijn	het	Vervoerplan	2018,	de	dienstregeling	2017	en	GoogleMaps.	De	
waarnemingen	en	inschattingen	op	basis	daarvan	worden	getoetst	door	Arriva,	provincie	en	gemeente.
• Omgeving:

− hoeveel	bussen	rijden	via	welke	route?
− zijn	dit	8p,	10,	12,	13-meterbussen?
− wanneer	worden	deze	elektrisch?

• Gebruiksvriendelijkheid	voor	reizigers	in	het	OV:
− gebruiksgemak	– eenvoudig	te	begrijpen	en	gebruiken	netwerk	en	busstation
− meer/minderkosten	door	langere/kortere	afstanden	in	verhouding	tot	hun	totale	ritprijzen

• Betrouwbaarheid:
− wijzigen	de	rijtijden	structureel,	los	van	opstoppingen?	
− zijn	er	risico’s	op	opstoppingen?	
− kunnen	deze	risico’s	verkleind	worden?	

• Haalbaarheid	verkeerskundig:	
− past	het	om	buslijnen	via	deze	wegen	te	rijden?	
− zijn	infra-aanpassingen	noodzakelijk	om	er	structureel	over	te	kunnen	rijden?		

• Productie	exploitatie	OV:
− inschatting	afstanden	en	dienstregelingkilometers (DRK’s)
− inschatting	rijtijden	en	dienstregelinguren (DRU’s)

§ We	bundelen	deze	routevarianten	in	een	aantal	scenario’s	van	busrouteringen (deel	3)
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Stappen

§ Tot	6	oktober 2017:	
• Bureauwerk:	

− te onderzoeken routevarianten definiëren
− effecten zoveel mogelijk in	beeld

§ 6	en 10	oktober 2017:	
• toets- en verfijningsgesprekken met	gemeente,	provincie en Arriva

− eerst toets,	aanvullingen en aanscherpingen door	gemeente,	provincie en Arriva
− toevoeging extra	routevarianten,	nieuwe inzichten
− formulering busnetwerkscenario’s

§ 13	oktober 2017:	
• concept	rapportage	klaar
• vanaf nu	tweede check	gemeente,	provincie,	Arriva

§ 2	februari 2018:	
• definitieve rapportage
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Routes

§ In	dit	deel	staan	alle	mogelijke	routes	die	buslijnen	
kunnen	rijden	van/naar	het	station.

§ Per	route	is	beschreven	welke	buslijnen	er	gebruik	
van	kunnen	maken	en	wat	de	effecten	zijn.

§ Dit	zijn	de	bouwstenen	voor	scenario’s	met	
verschillende	combinaties	van	busroutes (deel	3).	
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Busnetwerk Maastricht	2018	ontleed
Bundeling buslijnen in	4	windrichtingen
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Busnetwerk Maastricht	2018	ontleed
Bundeling buslijnen in	4	windrichtingen
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Noord
• 9,	1x,	10m	(e)
• 30,	2x,	12m	(e)
• totaal/ri:	3

West
• 1,	4x,	12m,	(E)
• 2,	2x,	12m,	(E)
• 3,	2x,	12m,	E
• 4,	2x,	12m	(e)
• 5,	4x,	12m	(E)
• 6,	4x,	12m	(E)
• 7,	2x,	10m	(e)
• 8,	1x,	8p	(e)
• 9,	2x,	10m	(e)
• totaal/ri:	23

Oost
• 2,	2x,	12m,	(E)
• 3,	2x,	12m,	E
• 4,	2x,	12m	(e)
• 6,	4x,	12m	(E)
• 8,	1x,	8p	(e)
• totaal/ri:	11

Zuid
• 1,	4x,	12m	(E)
• 5,	4x,	12m	(E)
• 7,	2x,	10m	(e)
• 57,	2x,	12m	(e)
• 350,	4x,	13m	(e)
• totaal/ri:	16

• De	Lijn:	3

• TEC:	0,5

Legenda
• lijn,	freq/ri,	buslengte
• E,	(E),	(e):
• E:	is	elektrisch
• (E):	per	dec. ’18	elek
• (e):	later	elektrisch

Toelichting ”per	dec. ’18	elektrisch”:	
• NB:	onder voorbehoud,	hierover is	nog	geen besluit genomen
• Arriva	streeft ernaar om	een groot deel van	de	stadsdienst elektrisch

te maken in	de	komende jaren.	
• Mogelijk wordt vanaf dec. ’18	60%	van	de	busritten in	het	

stationsgebied elektrisch.



Stratenkaart	stationsgebied
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Bron:	openstreetmap.org

Routevarianten	per	windrichting:
Groen =	vanuit	noord
Geel	 =	vanuit	oost
Blauw		=	vanuit	zuid
Oranje	=	niet	langs	station	(=oost-3)
NB:	routes	vanuit	West	niet	ingetekend



Routevariant Noord
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Routevariant Noord

52x/
uur

54x/
uur

46x/
uur

54x/
uur

6x/
uur

§ Gebruiksvriendelijheid
§ 0	de	routering maakt voor reizigers geen verschil in	rijtijden
§ 0	ritprijs:	€0,02	lager	voor reizigers die	op	saldo reizen
§ 0	het	aantal reizigers wordt niet positief of	negatief beïnvloed

door	deze routekeuze
§ Betrouwbaarheid:

§ 0	kruising St.	Antoniuslaan – Franc.Romanusweg is	qua	
doorstroming gelijkwaardig /	iets betrouwbaarder dan de	
combinatie van	de	twee	kruisingen aan de	Wilhelminasingel

§ Haalbaarheid verkeerskundig:
§ 0	ruimte en fietsveiligheid St.	Antoniuslaan:	

rijden met	bussen past	met	het	huidige verkeersprofiel
§ - echter,	het	past	niet bij inrichting als 30-kmzone,	zowel voor

de	omgeving als de	exploitatie (plateau	bij de	Franc.	
Romanusweg)

§ Productie-exploitatie:
§ 0	DRK’s:	4.000	DRK’s	minder.	Dit aantal is	dusdanig klein,	dat

dit niet verzilverd kan worden voor een wezenlijke
verbetering elders.

§ 0	DRU’s:	geen wezenlijke rijtijdverschillen

Noord
• 9	Borgharen,	Itteren,	Bunde,	 1x,	10m	(e)
• 30	Limmel,	Meerssen,	MAA,	Beek,	Sittard,	 2x,	12m	(e)
• totaal/ri:	 3x



Routevarianten Oost

§ Oost-0:	Scharnertunnel – Wilhelminasingel (halte)	–
Stationsstraat (route	2018)

§ Oost-1:	Scharnertunnel – Wilhelminasingel (halte)	–
Sint Maartenslaan (route	2017)

§ Oost-2:	Scharnerweg – Duitse Poort – Spoorweglaan
(halte Wilhelminasingel vervalt voor deze lijnen)

§ Oost-3:	Groene Loper (halte)	– Prof.	Nijpelsstraat –
Meerssenerweg (nieuw busstation Oost)	–
Sphinxlunet (halte Av.Ceramique)	– Wilhelminasingel
(halte)	à station	overslaan,	door	naar Mosae Forum

§ Oost	4:	Scharnertunnel – Sphinxlunet - Spoorweglaan
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Oost
• 2	Scharn,	Heer ,	De	Heeg,	 2x,	12,	(E)
• 3	Wyckerpoort,	Nazareth,	 2x,	12,	E
• 4	Scharn,	Valkenburg,	 2x,	12	(e)
• 6	Wittevrouweveld,	De	Geusselt,	Amby,	 4x,	12	(E)
• 8	Scharn,	Bemelen,	Sibbe,	Valkenburg,	 1x,	8p	(e)
• totaal/ri:	 11x
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§ Gebruiksvriendelijheid
§ 0	de	routering maakt voor reizigers geen verschil
§ - de	doorgaande buslijnen uit Oost	moeten keren op	het	

busstation in	de	richting OostàWest	– het	aantal
busbewegingen op	de	oversteek tussen het	treinstation en
busstation neemt met	ca.	1/3e	toe

§ 0	ritprijs:	€0,04	hoger voor reizigers die	op	saldo reizen
§ 0	het	aantal reizigers in	het	busnet wordt naar verwachting

niet beïnvloed door	deze routekeuze;	de	effecten op	prijs,	
rijtijden en reisgemak zijn dusdanig beperkt dat reizigers dit
meenemen in	keuze om	wel/niet te reizen

§ Betrouwbaarheid:
§ Deze route	is	in	2017	betrouwbaar gereden.

§ Haalbaarheid verkeerskundig:
§ Deze route	is	verkeerskundig bruikbaar als busroute voor dit

aantal bussen.	
§ Productie-exploitatie:

§ - DRK’s:	30.000	DRK’s	meer;	dit zijn substantiële extra	kosten
§ 0	DRU’s:	geen wezenlijke rijtijdverschillen

52x/
uur

54x/
uur

Oost
• 2	Scharn,	Heer ,	De	Heeg,	 2x,	12,	(E)
• 3	Wyckerpoort,	Nazareth,	 2x,	12,	E
• 4	Scharn,	Valkenburg,	 2x,	12	(e)
• 6	Wittevrouweveld,	De	Geusselt,	Amby,	 4x,	12	(E)
• 8	Scharn,	Bemelen,	Sibbe,	Valkenburg,	 1x,	8p	(e)
• totaal/ri:	 11x

Routevariant Oost-1
Scharnertunnel – Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan

74x/
uur

32x/
uur



Routevariant Oost-2
Scharnerweg – Heerderweg – Duitse Poort – Spoorweglaan
(halte Wilhelminasingel vervalt voor de	lijnen 2,	3,	4,	7	en 8)
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Lijn 6	uit Amby,	Geusseltbad,	Wittevrouwenveld en Scharnerweg rijdt in	deze
variant	wél via	de	Wilhelminsingel,	vanwege het	grote aandeel reizigers tussen Oost	
en Wilhelminsingel (32%	van	het	stadsverkeer)	Hiermee kan een grote groep
reizigers wel naar de	halte Wilhelminsingel reizen,	terwijl het	aantal bussen door	de	
stationsstraat vanuit het	oosten beperkt wordt tot	4.		
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§ Gebruiksvriendelijheid
§ - Nazareth,	Heer en Vijverdal niet langs Wykse centrumhalte

Wilhelmasingel
§ 0	ritprijs:	€0,02	lager	voor reizigers die	op	saldo reizen
§ 0	het	aantal reizigers in	het	busnet wordt naar verwachting niet

beïnvloed door	deze routekeuze;	de	effecten op	prijs,	rijtijden en
reisgemak zijn dusdanig beperkt dat reizigers dit meenemen in	keuze om	
wel/niet te reizen

§ Betrouwbaarheid:
§ 0	doorstroming kan mogelijk gegarandeerd worden voor de	wegen en

kruisingen Meerssenerweg en Duitse Poort kan;	de	inrichting van	de	
wegen kan erop aangepast worden,	en de	wegen kunnen mogelijk
worden afgesloten voor autoverkeer

§ -- op	de	overweg bij Duitse Poort passeren 6	treinen per	uur per	richting,	
stilstaan voor de	overweg moet Arriva	incalculeren in	de	dienstregeling

§ Haalbaarheid verkeerskundig:
§ 0	ruimte en fietsveiligheid Spoorweglaan:	de	Spoorweglaan kan

aangepast worden voor busverkeer in	twee	richtingen
§ ?	ruimte en fietsveiligheid Scharnerweg:	de	parallelweg langs de	

Scharnertunnel kan mogelijk aangepast worden voor bussen – de	ruimte
is	krap en moet gedeeld worden met	fiets (nader onderzoek nodig)

§ Productie-exploitatie:
§ 0	DRK’s:	11.000	DRK’s	minder.	Dit aantal is	dusdanig klein,	dat dit niet

verzilverd kan worden voor een wezenlijke verbetering elders.
§ 0	DRU’s:	geen wezenlijke rijtijdverschillen;	de	potentiële rijtijdwinst van	1	

tot	2	minuten is	nodig voor stilstaan voor de	overweg

52x/
uur

36x/
uur

18x/
uur

52x/
uur

54x/
uur

Oost
• 2	Scharn,	Heer ,	De	Heeg,	 2x,	12,	(E)
• 3	Wyckerpoort,	Nazareth,	 2x,	12,	E
• 4	Scharn,	Valkenburg,	 2x,	12	(e)
• 6	Wittevrouweveld,	De	Geusselt,	Amby,	 4x,	12	(E)
• 8	Scharn,	Bemelen,	Sibbe,	Valkenburg,	 1x,	8p	(e)
• totaal/ri:	 11x

Routevariant Oost-2
Scharnerweg – Duitse Poort – Spoorweglaan
(halte Wilhelminasingel vervalt voor de	lijnen 2-4,	7	en 8)
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Routevariant Oost-3
Groene Loper (halte)	– Prof.	Nijpelsstraat – Meerssenerweg (nieuw busstation Oost)	–
Sphinxlunet (halte Av.Ceramique)	– Wilhelminasingel (halte)	– Mosae Forum
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§ Gebruiksvriendelijheid
§ +	alle lijnen halteren bij Wykse centrumhalte Wilhelmasingel
§ - ’willekeurige’	selectie lijnen op	station	west/oost;	dit is	niet

communiceerbaar aan reizigers,	de	knoop-kwaliteit daalt
§ - ritprijs:	€0,16	hoger voor reizigers die	op	saldo reizen naar Wilhelminsingel

en centrum;	reizigers tussen Oost	en station	zijn iets goedkoper uit
§ - het	aantal reizigers in	het	busnet wordt naar verwachting lager	door	de	

combinatie van	negatieve effecten voor reizigers van/naar station	Maastricht
§ Betrouwbaarheid:

§ 0	doorstroming kan mogelijk gegarandeerd worden voor de	wegen en
kruisingen Meerssenerweg en Duitse Poort kan;	de	inrichting van	de	wegen
kan erop aangepast worden,	en de	wegen kunnen mogelijk worden
afgesloten voor autoverkeer

§ -- op	de	overweg bij Duitse Poort passeren 6	treinen per	uur per	richting,	
stilstaan voor de	overweg moet Arriva	incalculeren in	de	dienstregeling

§ Haalbaarheid verkeerskundig:
§ 0	ruimte en fietsveiligheid Meerssenerweg:	het	isverkeerskundig haalbaar

om	aan deze zijde van	het	station	ruimte te vinden om	voor 9	
bussen/uur/richting een busstationwaardige halte te geven

§ Productie-exploitatie:
§ - DRK’s:	116.000	DKR’s	meer;	dit zijn substantiële extra	kosten
§ 0	DRU’s:	geen wezenlijke rijtijdverschillen,	mogelijk 1	minuut sneller

Oost
• 2	Scharn,	Heer ,	De	Heeg,	 2x,	12,	(E)
• 3	Wyckerpoort,	Nazareth,	 2x,	12,	E
• 4	Scharn,	Valkenburg,	 2x,	12	(e)
• 6	Wittevrouweveld,	De	Geusselt,	Amby,	 4x,	12	(E)
• 8	Scharn,	Bemelen,	Sibbe,	Valkenburg,	 1x,	8p	(e)
• totaal/ri:	 11x

34x/
uur

36x/
uur

18x/
uur

18x/
uur

52x/
uur

54x/
uur

Routevariant Oost-3
Groene Loper (halte)	– Prof.	Nijpelsstraat – Meerssenerweg (nieuw busstation Oost)	–
Sphinxlunet (halte Av.Ceramique)	– Wilhelminasingel (halte)	– Mosae Forum



vrijdag	2	februari	2018

Routevariant Oost-4
Scharnertunnel – Sphinxlunet – Duitse Poort – Spoorweglaan
(halte Wilhelminasingel vervalt voor deze lijnen)
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52x/
uur

36x/
uur 18x/

uur

52x/
uur

54x/
uur

Oost
• 2	Scharn,	Heer ,	De	Heeg,	 2x,	12,	(E)
• 3	Wyckerpoort,	Nazareth,	 2x,	12,	E
• 4	Scharn,	Valkenburg,	 2x,	12	(e)
• 6	Wittevrouweveld,	De	Geusselt,	Amby,	 4x,	12	(E)
• 8	Scharn,	Bemelen,	Sibbe,	Valkenburg,	 1x,	8p	(e)
• totaal/ri:	 11x

Routevariant Oost-4
Scharnertunnel – Sphinxlunet – Duitse Poort – Spoorweglaan
(halte Wilhelminasingel vervalt voor deze lijnen)

§ Gebruiksvriendelijheid
§ - Nazareth,	Heer en Vijverdal niet langs Wykse centrumhalte

Wilhelmasingel
§ 0	ritprijs:	€0,03	hoger voor reizigers die	op	saldo reizen
§ - het	aantal reizigers in	het	busnet wordt naar verwachting

lager	door	de	combinatie van	negatieve effecten voor
reizigers van/naar station	Maastricht

§ Betrouwbaarheid:
§ 0	doorstroming kan mogelijk gegarandeerd worden voor de	

wegen en kruising Duitse Poort;	de	inrichting van	de	wegen
kan erop aangepast worden,	en de	wegen kunnen mogelijk
worden afgesloten voor autoverkeer

§ - doorstroming garanderen bij de	kruising Akerstraat-
Av.Ceramique en Sphinxlunet-Av.Ceramique is	lastig.	

§ Haalbaarheid verkeerskundig:
§ 0	ruimte en fietsveiligheid Spoorweglaan:	de	Spoorweglaan

kan aangepast worden voor busverkeer in	twee	richtingen
§ Productie-exploitatie:

§ - DRK’s:	15.000	DRK’s	meer.	
§ - DRU’s:	De	rijtijden nemen in	de	basis	met	ca.	2	minuten toe	

en 1-2	minuten extra	als op	de	genoemde kruisingen de	
doorstroming niet gegarandeerd kan worden.



Routevarianten Zuid

§ Zuid-0:	C.	Ceramique (halte)	– Wilhelminasingel
(halte)	– Stationsstraat
(route	2018)

§ Zuid-1:	C.	Ceramique (halte)	– Wilhelminasingel
(halte)	– Sint Maartenslaan (halte?)	(route	2017)

§ Zuid-2:	C.	Ceramique (halte)	– Sphinxlunet – Duitse
Poort – Spoorweglaan
(halte Wilhelminasingel vervalt voor deze lijnen)

§ Zuid-3:	C.	Ceramique (halte)	– Akerstraat -
Spoorweglaan
(halte Wilhelminasingel vervalt voor deze lijnen)
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Zuid
• 1	Bonnefantenmuseum,	Randwyck,	De	Heeg,	 4x,	12m	(E)
• 5	Bonnefantenmuseum,	Randwyck,	Heugem en Eijsden,	 4x,	12m	(E)
• 7	Heugemerveld,	Randwyck,	 2x,	10m	(e)
• 57	Bonnefantenmuseum,	Randwyck,	Gronsveld,	Mheer e.v.,	 2x,	12m	(e)
• 350	Bonnefantenmuseum,	Heer,	Gulpen,	Vaals,	Aachen,	 4x,	13m	(e)
• totaal/ri:	 16x
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§ Gebruiksvriendelijheid
§ 0	de	routering maakt voor reizigers geen verschil
§ - alle doorgaande buslijnen moeten keren op	het	busstation

in	de	richting ZuidàWest	–het	aantal busbewegingen op	de	
oversteek tussen het	treinstation en busstation neemt met	
ca.	2/3e	toe

§ 0	ritprijs:	€0,04	hoger voor reizigers die	op	saldo reizen
§ 0	het	aantal reizigers in	het	busnet wordt naar verwachting

niet beïnvloed door	deze routekeuze;	de	effecten op	prijs,	
rijtijden en reisgemak zijn dusdanig beperkt dat reizigers dit
meenemen in	keuze om	wel/niet te reizen

§ Betrouwbaarheid:
§ Deze route	is	in	2017	betrouwbaar gereden.

§ Haalbaarheid verkeerskundig:
§ Deze route	is	verkeerskundig bruikbaar als busroute voor dit

aantal bussen.	
§ Productie-exploitatie:

§ - DRK’s:	37.000	DRK’s	meer;	dit zijn substantiële extra	kosten
§ 0	DRU’s:	geen wezenlijke rijtijdverschillen

52x/
uur

54x/
uur

Routevariant Zuid-1
C.	Ceramique – Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan

Zuid
• 1	Bon.mus.,	Randwyck,	De	Heeg,	 4x,	12m	(E)
• 5	Bon.mus,	Randwyck,	Heugem en Eijsden,	 4x,	12m	(E)
• 7	Heugemerveld,	Randwyck,	 2x,	10m	(e)
• 57	Bon.mus,	Randwyck,	Gronsveld,	Mheer e.v.,	 2x,	12m	(e)
• 350	Bon.mus,	Heer,	Gulpen,	Vaals,	Aachen,	 4x,	13m	(e)
• totaal/ri:	 16x

80x/
uur

26x/
uur



Routevarianten Zuid-2	en Zuid-3
via	Akerstraat/Sphinxlunet,	Duitse Poort en Spoorweglaan
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De	stadslijnen 1	en 5	rijden via	deze
routevariant – via	Akerstraat of	Sphinxlunet
naar de	Spoorweglaan.	Deze lijnen rijden na
het	station	door	over	de	Maas	naar het	
centrum	en vice	versa
De	streeklijnen 57	nen 350	komen ook uit het	
zuiden.	Omdat deze eindigen op	het	station	en
dus niet naar het	centrum	doorrijden,	halteren
deze bussen in	deze routevariant wel aan de	
Wilhelminasingel.



Routevarianten Zuid-2	en -3
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§ Gebruiksvriendelijheid
§ - Eijsden,	Heugem,	De	Heeg,	MUMC	niet langs Wykse centrumhalte

Wilhelmasingel
§ 0	ritprijs:	€0,01	hoger voor reizigers die	op	saldo reizen

§ Betrouwbaarheid:
§ 0	doorstroming kan mogelijk gegarandeerd worden voor de	wegen en

kruisingen Meerssenerweg en Duitse Poort kan;	de	inrichting van	de	
wegen kan erop aangepast worden,	en de	wegen kunnen mogelijk
worden afgesloten voor autoverkeer

§ -- op	de	overweg bij Duitse Poort passeren 6	treinen per	uur per	richting,	
stilstaan voor de	overweg moet Arriva	incalculeren in	de	dienstregeling

§ 0	het	aantal reizigers in	het	busnet wordt naar verwachting niet
beïnvloed door	deze routekeuze;	de	effecten op	prijs,	rijtijden en
reisgemak zijn dusdanig beperkt dat reizigers dit meenemen in	keuze om	
wel/niet te reizen

§ Haalbaarheid verkeerskundig:
§ 0	ruimte en fietsveiligheid Spoorweglaan:	de	Spoorweglaan kan

aangepast worden voor busverkeer in	twee	richtingen
§ ?	ruimte en fietsveiligheid Akerstraat:	de	parallelweg langs de	

Scharnertunnel kan mogelijk aangepast worden voor bussen – de	ruimte
is	krap en moet gedeeld worden met	fiets (nader onderzoek nodig)

§ 0	halte C.Ceramqiue:	de	halte in	de	richting station	moet verlegd worden
naar de	Sphinxlunet of	de	rechtsafstrook op	de	A.Ceramique

§ Productie-exploitatie:
§ 0	DRK’s:	2.500	tot	6000	DRK’s	minder.	Dit aantal is	dusdanig klein,	dat dit

niet verzilverd kan worden voor een wezenlijke verbetering elders.
§ 0	DRU’s:	geen wezenlijke rijtijdverschillen

52x/
uur

34x/
uur 20x/

uur

52x/
uur

54x/
uur

• 1	Bon.mus.,	Randwyck,	De	Heeg,	 4x,	12m	(E)
• 5	Bon.mus,	Randwyck,	Heugem en Eijsden,	 4x,	12m	(E)
• 7	Heugemerveld,	Randwyck,	 2x,	10m	(e)
• 57	Bon.mus,	Randwyck,	Gronsveld,	Mheer e.v.,	 2x,	12m	(e)
• 350	Bon.mus,	Heer,	Gulpen,	Vaals,	Aachen,	 4x,	13m	(e)
• totaal/ri:	 16x



Routevarianten West

§ Alle buslijnen vanuit West	rijden nu	en straks de	route	
Mosae Forum/Markt – Wilhelminabrug – Sint Maartenslaan
• enige alternatief is	rijden via	de	Stationsstraat in	plaats van	de	Sint Maartenslaan om	bij het	station	te komen
• deze wordt niet onderzocht,	omdat:

− de	Stationsstraat daarmee nog	meer belast wordt dan voor en na bouw van	de	fietsenstalling het	geval was	en wordt

− alle doorgaande buslijnen moeten keren op	het	busstation in	de	richting West	à Oost/Zuid

vrijdag	2	februari	2018

West
• 1	Brusselsepoort,	Malberg/Caberg,	 4x,	12,	(E)
• 2	Brusselsepoort,	Malberg/Caberg,	 2x,	12,	(E)
• 3	Vrijthof,	Wolder 2x,	12,	E
• 4	Vrijthof,	Pottenberg,	Malberg 2x,	12	(e)
• 5	Brusselsepoort,	Belfort/Daalhof,	 4x,	12	(E)
• 6	Brusselsepoort,	Belfort/Daalhof 4x,	12	(E)
• 7,	Malberg/Caberg,	Pottenberg 2x,	10	(e)
• 8,	Boschpoort 1x,	8p	(e)
• 9,	Vrijthof,	Sint Pieter 2x,	10	(e)
• totaal/ri:	 23x

• De	Lijn:	Tongeren,	Lanaken,	Hasselt	 3x



Scenario’s
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Scenario’s

Welke	scenario’s	zijn	(onder	voorwaarden)	mogelijk?

0.	Situatie	2018:	
Sint	Maartenslaan	en	Stationsstraat

1.	Minimaal	spreiden:	
Sint	Maartenslaan,	Stationsstraat	en	St.	Antoniuslaan	

2.	Gemiddeld	spreiden:	
2a.	Sint	Maartenslaan,	Stationsstraat	en	Heerderweg/Duitse	
Poort/Spoorweglaan	voor	corridor	Oost,	excl.	lijn	6
2b.	Sint	Maartenslaan,	Stationsstraat	en	Sphinxlunet/Duitse	
Poort/Spoorweglaan	voor	corridor	Zuid,	excl.	lijn	57	en	350

3.	Maximaal	spreiden:	
Sint	Maartenslaan,	St.	Antoniuslaan,	Stationsstraat	en	
Sphinxlunet/Heerderweg/Duitse	Poort/Spoorweglaan	
corridor	Oost	en	Zuid,	excl.	lijn	6,	57	en	350

4.	Stationsstraat	busvrij
4a.	Sint	Maartenslaan	(situatie	2017)
4b.	Sint	Maartenslaan	en	Sphinxlunet/Heerderweg/Duits	
Poort/Spoorweglaan	corridors	Oost	en	Zuid	voor	alle	lijnen
4c.	Sint	Maartenslaan	voor	corridor	Oost	en	lijnen	6,	57	en	350	
en	Sphinxlunet/Duitse	Poort/Spoorweglaan	voor	corridor	Zuid	
lijnen	1	en	5
4d.	Sint	Maartenslaan	voor	corridor	Oost	
en	Sphinxlunet/Duitse	Poort/Spoorweglaan	voor	corridor	Zuid

vrijdag	2	februari	2018

Welke	situaties	zijn	’no	go’?

Dit	zijn	situaties	die	station	Maastricht	als	OV-knoop	schaden	in	
betrouwbaarheid,	snelheid	en	gebruiksgemak	met	daarbij	een	
reëel	risico	dat	het	aantal	reizigers	daalt.	

§ Oost	via	Meerssenerweg ipv busstation:	
• situatie	met	een	busstation	west	en	oost	van	het	station	is	niet	

begrijpelijk	te	maken	voor	reizigers

• omrijden	met	veel	bussen	via	de	Groene	Loper	staat	haaks	op	
het	doel	deze	weg	verkeersluw	te	maken

• deze	routevariant	is	daarom	geen	onderdeel	van	de	scenario’s

§ Oost	via	lusroute Scharnertunnel,	Avenue	Ceramique,	
Sphinxlunet en	Duitse	Poort/Spoorweglaan:
• de	reistijd	neemt	met	2-4	minuten	toe

• deze	routevariant	is	daarom	geen	onderdeel	van	de	scenario’s

§ Zonder	OV-as-kwaliteit	de	routes	Spoorweglaan	voor	Oost	en	
Zuid	gebruiken.	

§ deze	routes	zijn	wel	onderdeel	van	de	scenario’s,	onder	deze	
voorwaarden:
− ongeremde	doorstroming	bij	de	kruisingen	op	de	Sphinxlunet en	

Meerssenerweg

− geen	doorgaand	autoverkeer	op	de	overweg	en	in	de	
Spoorweglaan;	hooguit	fietsverkeer



Scenario	0:	situatie 2018
via	Sint Maartenslaan (corridors	west	en noord)	en Stationsstraat (corridors	oost en zuid)
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52x/
uur

54x/
uur



Scenario	1:	minimaal spreiden
via	Sint Maartenslaan (corridor	west)	,St.	Antoniuslaan (corridor	noord)	en Stationsstraat (corridors	oost en zuid)
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46x/
uur

54x/
uur

6x/
uur



Scenario	2a:	gemiddeld spreiden
via	Sint Maartenslaan (corridors	west	en noord),	Stationsstraat (corridor	zuid en lijn 6)
en Duitse Poort/Spoorweglaan (corridor	oost,	excl.	lijn 6)
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52x/
uur

36x/
uur

18x/
uur



Scenario	2b:	gemiddeld spreiden
via	Sint Maartenslaan (corridor	west	en noord),	Stationsstraat (corridor	oost en lijn 57	en 350)	
en Sphinxlunet – Duitse Poort/Spoorweglaan (corridor	Zuid,	excl.	lijn 57,	350)
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52x/
uur

34x/
uur 20x/

uur



Scenario	3:	maximaal spreiden
via	Sint Maartenslaan (corridor	west),	Sint Antoniuslaan (corridor	noord),	
Stationsstraat (lijn 6,	57,	350),	Duitse Poort/Spoorweglaan (corridors	Oost	en Zuid,	excl.	lijn 6,	57,	350)

vrijdag	2	februari	2018

46x/
uur

20x/
uur 34x/

uur

6x/
uur



Scenario	4a:	Stationsstraat busvrij
via	Sint Maartenslaan (alle corridors)
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106x/
uur

0x/
uur

Variant	
éénrichtingsverkeer
Stationsstraat:
• 79x/uur

St.Maartenslaan
• 27x/uur

Stationsstraat



Scenario	4b:	Stationsstraat busvrij
OV-as	verleggen naar Sint	Maartenslaan	(corridors	west	en	noord),	
DuitsePoort/Spoorweglaan	(corridors	zuid	en	oost)		en	Sphinxlunet (corridor	zuid)
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52x/
uur

0x/
uur

54x/
uur



Scenario	4c:	Stationsstraat busvrij
corridors	Oost	en	Zuid	spreiden	over	Sint	Maartenslaan	(corridor	oost	en	streeklijnen	57	en	350	van	zuid)
en	Sphinxlunet – Duitse	Poort/Spoorweglaan	(stadslijnen	1	en	5	van	corridor	zuid)

vrijdag	2	februari	2018

86x/
uur

0x/
uur

20x/
uur

34x/
uur

Variant	
éénrichtingsverkeer
Stationsstraat:
• 69x/uur

St.Maartenslaan
• 17x/uur

Stationsstraat



Scenario	4d:	Stationsstraat busvrij
corridors	Oost	en	Zuid	spreiden	over	Sint	Maartenslaan	(corridor	oost)
en	Sphinxlunet – Duitse	Poort/Spoorweglaan	(corridor	zuid)

vrijdag	2	februari	2018

74x/
uur

0x/
uur 32x/

uur

22x/
uur

Variant	
éénrichtingsverkeer
Stationsstraat:
• 63x/uur

St.Maartenslaan
• 11x/uur

Stationsstraat



Samenvattend overzicht
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Samenvattend	overzicht	(1)
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Gebruiksvriendelijkheid Betrouwbaarheid
Haalbaarheid	
verkeerskundig Productie

Routes	2018 0 52 54 0 0 54 0 0 €0,00 0 0 0 0 0

Route	Noord-1 6 46 54 0 0 54 0 0 -€0,02 0 0
past	niet	bij	inrichting	als	

30kmzone -4000 0
Route	Oost-1 0 74 32 0 0 54 0 - +€0,04 0 0 0 +30000 0
Route	Oost-2 0 52 36 0 18 36 - 0 0	tot	-€0,02 0 overweg	Duitse	Poort 0 -11000 0
Route	Oost-3 0 34 36 0 0 54 -- + +€0,16 - overweg	Duitse	Poort 0 +116000 0
Route	Oost-4 0 52 36 18 18 36 - 0 +€0,03 - 0 0 +15000 0
Route	Zuid-1 0 80 26 0 0 54 0 - +€0,04 0 0 0 +37000 0
Route	Zuid-2	en	-3 0 52 34 16 20 34 - 0 +€0,01 0 overweg	Duitse	Poort 0 -4000 0

Scenario	1	-	minimaal	spreiden 6 46 54 0 0 54 0 0 -€0,02 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route -4000 0
Scenario	2a	-	gemiddeld	spreiden 0 52 36 0 18 36 0 0 0	tot	-€0,02 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route -11000 0
Scenario	2b	-	gemiddeld	spreiden 0 52 34 16 20 34 0 0 +	tot	-€0,02 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route -5000 0
Scenario	3	-	maximaal	spreiden 6 46 20 16 34 20 0 0 +	tot	-€0,02 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route -20000 0
Scenario	4a	-	Stat.straat	busvrij 0 106 0 0 0 54 0 - +€0,04 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route +67000 0
Scenario	4b	-	Stat.straat	busvrij 0 52 0 28 54 0 0 0 +	tot	-€0,02 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route -14000 0
Scenario	4c	-	Stat.straat	busvrij 0 86 0 16 20 34 0 - +€0,04 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route +40000 0
Scenario	4d	-	Stat.straat	busvrij 0 76 0 28 32 22 0 - 0	tot	+€0,04 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route +30000 0

Scenario	4a	-	Stat.straat	1-ri-verkeer 0 79 27 0 0 54 0 0/- 0	tot	+€0,04 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route +35000 0
Scenario	4c	-	Stat.straat	1-ri-verkeer 0 69 17 16 20 34 0 0/- 0	tot	+€0,04 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route +19000 0
Scenario	4d	-	Stat.straat	1-ri-verkeer 0 63 11 28 32 22 0 0/- 0	tot	+€0,04 0 zie	punten	per	route zie	punten	per	route +16000 0

Impact	omgeving,	uitgedukt	in
aantal	bussen/uur,	ma-vr	overdag	
(heen+terug	opgeteld)



Samenvattend	overzicht	(2)

§ 5	scenario’s	met	minder	DRK’s
• Scenario	1,	2a,	2b,	3	en	4b
• Scenario	3	“maximaal	spreiden”	valt	op:

Voordelen:
− Spreiding	busverkeer	over	4	routes	=	spreiding	van	de	overlast
− Vervoerkundig	evenwichtig:	minder	DRK’s en	ritprijs	neemt	niet	toe
Nadeel:	
− Halte	Wilhelminasingel	wordt	weinig	bediend	(alleen	door	lijnen	6,	57	en	350)

§ 6	scenario’s	met	meer	DRK’s
• Scenario	4a,	4c	en	4d	+	alle	éénrichtingsverkeerscenario’s
• Met	name	scenario’s	4c	en	4d	met	éénrichtingsverkeer	vallen	op.

− Voordeel:	De	‘horecazijde’	van	de	Stationsstraat	wordt	busvrij
− Nadeel:	Kleine	toename	in	DRK’s en	in	ritprijs	voor	de	reiziger

vrijdag	2	februari	2018



Achtergrondinformatie
halte Wilhelminasingel
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Bijlage



Toelichting halte Wilhelminasingel

§ Beeld	van	het	gebruik	per	windrichting	(2017,	bron	Arriva):
• totaal	per	dag:	ca.	1350	in- en	uitstappers
• naar	Wilheminasingel 52%,	van	Wilhelminasingel	48%
• aandeel	stad	73%:

− west	(Maaskruisend):	 22%	vh stadsverkeer,	 16%	vh totaal
− oost:	 32%	vh stadsverkeer,	 23%	vh totaal
− zuid:	 46%	vh stadsverkeer,	 34%	vh totaal

100% 73%
• aandeel	streek	27%:

− lijnen	57+350:	 74%	vh streekverkeer,	 20%	vh totaal
− lijn	5	(deel	Eijsden):	 8%	vh streekverkeer,	 2%	vh totaal
− lijn	4	(deel	B&T,	Valkenburg):	 14%	vh streekverkeer,	 4%	vh totaal
− overig 4%	vh streekverkeer, 1%	vh totaal

100% 27%
100%
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Achtergrondinformatie
busstation station	Maastricht
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Bijlage



Achtergrondinformatie busstation Maastricht
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Concept	ontwerp busstation dat in	2018	
gebouwd wordt.
In	de	basis	halteren de	stadslijnen aan het	
rechte deel van	het	perron en de	
streeklijnen aan het	zaagtanddeel.	
Hiernaast staat een mogelijke indeling van	
de	buslijnen aan de	verschillende perrons.	
Er is	ruimte om	alle buslijnen een plek te
geven.	Gezien de	krappe ruimte,	is	het	
niet/nauwelijks mogelijk om	de	stadslijnen
met	dezelfde kleur (corridors)	op	één plaats
toe	te wijzen.	

In	varianten en scenario’s	waarbij buslijnen
zowel heen- als terug via	de	de	Sint
Maartenslaan rijden,	keren deze buslijnen
door	een ronde	rond het	busstation en over	
de	oversteekplaats naar het	station	te
rijden.	Het	aantal busbewegingen op	de	
oversteekplaats in	die	situaties is	hoger dan
wanneer van/naar het	zuiden of	oosten de	
Stationsstraat of	Spoorweglaan gebruikt
wordt.


