
Tongerseweg
Herinrichting positieve effecten en ontwerpproces



Indeling avond

• 19.00 – 19.10u welkom algemeen

• 19.10 – 19.25u welkom door wethouder Krabbendam 

• 19.25 – 19.50u presentatie Viviane de Groot

• 19.50 – 20.00u afronding centrale deel en overgang naar gesprekstafels

• 20.00 – 21.00u samen aan de slag in kleine groepen

• 21.00 – 21.10u korte afsluiting



Inhoud

• Doel van deze inspiratiesessie

• Doel van de reconstructie

• Tijdreis langs de Tongerseweg

• Is een herinrichting effectief?

• Ontwerpproces stappen en planning

• Participatie – hoe en wanneer kunt u meewerken?



Doel inspiratiesessie

• Start van een breed ontwerpproces.

• Elkaar inspireren
• Wij laten u eerste ideeën zien ter inspiratie

• U vertelt ons waar u over denkt m.b.t. de Tongerseweg

• Met een positief gevoel naar huis gaan



Doel van de reconstructie

• Besluit gemeenteraad 08/10/2019

• Leefkwaliteit voor omwonenden verbeteren

• Minder hinder van trillingen en geluid

• Verbeteren kwaliteit voor fietser en voetganger

• Voorlopig geen vrachtwagenverbod, maar door aanpassen 
weginrichting het gedrag van chauffeurs aanpassen.



Leidt een vrachtwagenverbod tot een andere inrichting?

• Drie type wegen binnen de bebouwde kom
• Stroomwegen (70 km/h) - Voorbeeld: Noorderbrug en A2
• Gebiedontsluitingsweg (50 km/h) – Voorbeeld: Tongerseweg
• Erftoegangsweg (30 km/h) – Voorbeeld: Felix Bockenstraat

• Functie Tongerseweg met en zonder vrachtwagenverbod
• Toegang tot de aanliggende woningen (ca. 150 woningen)
• Toegang tot (delen van) de buurten Daalhof, Wolder en Campagne 
• Verbinding tussen Riemst en Maastricht
• Met een vrachtwagenverbod rijdt hier nog steeds vrachtverkeer:  

bevoorrading van winkels en horeca, verhuisdiensten, pakketdiensten, 
vuilophaaldienst etc. 

• Intensiteit tussen 8.000 en 9.000 motorvoertuigen per etmaal

• Tongerseweg is dan ook meer dan een erftoegangsweg, namelijk een 
gebiedontsluitingsweg (50 km/h) waarlangs gewoond wordt

• Erftoegangsweg betekent menging langzaam verkeer en snelverkeer, met 
deze intensiteiten niet prettig voor het langzame verkeer

• Uitgangspunten gebiedontsluitingsweg
• Scheiden langzaam verkeer en snel verkeer
• Maatgevend voertuig is de vrachtwagen in 2 richtingen

• In dit proces gaat het er dus veel meer om hoe we kwaliteit aan de straat 
kunnen geven, zodat de hoeveelheid verkeer meer acceptabel wordt.
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Herinrichting effectief?

Ruimtelijke kenmerken: 
lintbebouwing afgewisseld met open ruimtes - woningen, parkeren, horeca, voorzieningen, oversteken, korte gevelafstanden - trage snelheid (20 a 30 km/h)

Verkeerskenmerken: 
lang uniform lint – een van de drie entrees aan de westzijde - doorstromen - hoge snelheid (50 a 70 km/h)

-> conflict tussen verkeersgedrag en sociaal gedrag en tussen functie en gewenst gedrag, dit leidt tot (ervaren) overlast

‘If you plan for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for people and places, you get people and places’ – W.H. Whyte (1980)

-> verkeersfunctie en ruimtelijke functie meer met elkaar in evenwicht brengen, weggebruiker bewust maken van situatie waar hij doorheen rijdt -> herinrichting is effectief



Herinrichting effectief?

• Functie van de weg zal voorlopig niet veranderen
• Een van de invalswegen aan de westzijde van de stad, zowel 

lokaal als regionaal
• Afname hoeveelheid verkeer maakt het natuurlijk makkelijker, 

maar het is niet essentieel voor de oplossing. Blijft een 
verkeersfunctie voor de buurten houden en daarmee bepaalde 
hoeveelheid verkeer – de oplossing wordt niet anders gezien 
hoeveelheid verkeer

• Dus via inrichting aan de weggebruiker duidelijk 
maken wat het gewenste gedrag is

• Acceptatie tussen verkeer en ruimte
• Lagere snelheid afdwingen waar nodig, zodat weggebruiker 

zijn/haar gedrag aanpast. Daardoor o.a. minder hinder van 
geluid en trillingen en een betere oversteekbaarheid. Hoeft 
niet te betekenen dat de maximum snelheid wordt aangepast.

• Veiligheidsgevoel voor fietsers en voetgangers verbeteren door 
andere afscheiding tussen rijbaan en fietspad en door veel 
aandacht voor oversteekvoorzieningen. 

• Volledig vervangen weg tot en met de fundering 
vermindert trillingen en geluid



Voorbeelden – Delft R. de Beerenbrouckstraat

VOOR NA



Voorbeelden – Hoogkarspel Streekweg

VOOR NA

Voorheen was het een strakke asfaltweg, niet passend bij karakter omgeving. Vervolgens klinkerpatroon over hele lengte, niet 
passend bij verkeersfunctie. Nu nadruk op bijzondere plekken (pleinen en kruispunten) verder een rustig profiel



Voorbeelden – Utrecht A. van Ostadelaan
VOOR NA

VOOR NA

wegvak

kruispunt
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Participatie – hoe kunt u meedoen?

• Informatiebijeenkomsten voor de hele buurt

ca. 2 bijeenkomsten

• Projectwebsite en peiling via digitale kaart tot en met 11 november

www.maastricht.nl/tongerseweg

• Werkgroep: afvaardiging uit de buurt (reeds 4 aanmeldingen) plus gemeente

ca. 5 bijeenkomsten 

• Mailadres: tongerseweg@maastricht.nl

• Klankbordgroep: School, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Politie, België 
(gemeente Riemst en wegbeheerder), TLN/EVO, Landbouwverkeer, Provincie en 
gemeente

ca. 2 bijeenkomsten

http://www.maastricht.nl/tongerseweg
mailto:Tongerseweg@maastricht.nl


Samen aan de slag

• Uw straat beoordelen op 
verschillende aspecten

• Bespreken vragen welke u bij 
binnenkomst hebt ontvangen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL1LW4zO_RAhWBkhQKHd9cB0cQjRwIBw&url=http://www.detweemaster.com/?page_id%3D69&bvm=bv.145822982,d.d24&psig=AFQjCNEMOzVtMKN9GC0F8A1PN5Q6T6XiuQ&ust=1486062470581884



