Verkenning leefbaar & Veilig Wyck
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Structuurvisie 2030 gemeente Maastricht

In de structuurvisie is de ambitie vastgesteld om in het centraal
stedelijk gebied een verkeerslichtvrije langzaamverkeersroute te
creëren.

Hierarchie in mobiliteit volgens het STOP-principe

Wensen voor Wyck
• Langer verblijven bezoekers
• Verbeteren verblijfskwaliteit bezoekers
• Ruim baan voor voetgangers en fietsers
• Toepassen STOP-principe
• Verbeteren leefbaarheid en leefkwaliteit voor bewoners
• Verbinden centrum en oostzijde van de stad
• Beginnen binnenstad bij het station
• Herkenbaarheid Wyck, verbeterde vindbaarheid voor deze
plek met een eigen identiteit
• Aandacht voor way-finding

Huidige situatie autoverkeer
Tekstvak
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Verkeersintensiteiten + aandeel en routes doorgaandverkeer

Feiten
• 20% tot 27% doorgaand verkeer
• Duitsepoort en Meerssenerweg voornamelijk doorgaand verkeer (noordzuidverbinding)
• Bestemmingsverkeer komt vooral via Franciscus Romanusweg, Avenue
Ceramique en Akerstraat naar Wyck
• Wyck heeft ca. 8.000 auto’s aan bestemmingsverkeer per etmaal (wonen,
werken, winkelen en bezoeken)
Referentiecijfers:
• Gem. woonstraat ca. 2.500 mvt/etm
• Gem. verkeersstraat (ontsluitingsweg) > 10.000
mtv/etm: verkeer moet geregeld worden
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Hoe komt het bestemmingsverkeer naar Wyck

Spoorwegovergang Duitsepoort
Huidige situatie

Huidige situatie Duitsepoort

•
•
•
•
•
•

Lang en vaak gesloten door frequentie treinen op lage snelheid (i.v.m. nabijheid station)
Gem. 14 sluitingen per uur, gem. 17:08 minuten dicht per uur
Nauwelijks bestemmingsverkeer naar Wyck via Duitsepoort
Lange wachtrijen bij gesloten bomen
Kerende auto’s bij gesloten bomen
Veel roodlichtnegatie door fietsers
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Nauwelijks bestemmingsverkeer naar Wyck via Duitsepoort

Aanleiding onderzoek
• Verkeersveiligheid staat onder druk
• Toename aantal treinen, waardoor overweg (nog) vaker gesloten is
• Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Spoorwegovergang Duitsepoort
Afsluiten?

Variant Duitsepoort

Waarom afsluiten?
• Verbeteren verkeersveiligheid
• Ruimte voor fietsers creëren
• Busroute mogelijk maken
• Verbeteren spoorveiligheid
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Verkeerseffecten bij afsluiting Duitsepoort
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Verkeerseffecten bij afsluiting Alfons Ariënsstraat en Duitsepoort

Meerssenerweg
Knippen?
Waarom?
• Ontwikkeling Stad & Spoor
• Ruimte aan de oostzijde voor een 2e voorkant NS-station
• Verbeteren oost-westroute voor langzaam verkeer
• Weren doorgaand autoverkeer noord-zuid v.v.
• Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit verhogen

Impressie nieuwe voorkant NS-station oostzijde Meerssenerweg
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Verkeerseffecten bij knip Meerssenerweg
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Scenario 1: huidige situatie: busroutes huidige situatie handhaven
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Scenario 2: busroutes via Sint Maartenslaan en Sphinxlunet
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Scenario 3: busroutes 1-richting Stationsstraat
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Kruising Wilhelminasingel Stationsstraat
Waarom?
• Grootste obstakel in looproute aanzienlijk prettiger maken
• Oversteekbaarheid verbeteren en looproute aanzienlijke impuls geven

Variant 1 Wilhelminasingel

Bestaande situatie Wilhelminasingel

Hoe?
• Auto’s kunnen vanuit iedere richting alleen nog rechtdoor of rechtsaf, linksaf
slaan op kruising niet meer mogelijk
Effecten
P

P
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Leefbaarheid
+ Meer ruimte langzaamverkeer op
oost-westverbinding
- Beperkte winst op verbeteren
verblijfsklimaat
- Doorgaand verkeer noord-zuid
v.v. wordt niet geweerd
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Verkeersstromen Wyck bij variant 1

Veiligheid
+ Geen verkeerslichten
Stationsstraat – Wilhelminasingel
+ Oversteken Wilhelminasingel
wordt korter, prettiger en veiliger

+1000

-1000

Bereikbaarheid
+ Alle wegen blijven en bereikbaar
- Omrijden gemotoriseerd verkeer
naar Wycker Brugstraat en
Stationsstraat
Alle busvarianten mogelijk

Verkeerseffecten Wyck bij variant 1

Kruising Wilhelminasingel Stationsstraat
Waarom?
• Grootste obstakel in looproute aanzienlijk prettiger maken
• Rechtsafslaand verkeer weren
• Oversteekbaarheid verbeteren en looproute aanzienlijke impuls geven

Variant 2 Wilhelminasingel

Bestaande situatie Wilhelminasingel

Hoe?
• Auto’s en bussen kunnen vanuit iedere richting alléén
nog rechtdoor over de Wilhelminasingel, afslaan is
niet meer mogelijk
Effecten
P

P

Leefbaarheid
+ Looproute tussen station en
centrum wordt aanzienlijk
prettiger
- Doorgaand verkeer noord-zuid
v.v. wordt nauwelijks geweerd
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Verkeersstromen Wyck bij variant 2

+2000

-4000

+2000

Verkeerseffecten Wyck bij variant 2

Veiligheid
+ Wilhelminasingel wordt één
rijstrook per richting
+ Meer ruimte voor voetgangers en
fietsers
+ Prettigere en kortere oversteek
door verwijderen verkeerslichten
Stationsstraat - Wilhelminasingel

Bereikbaarheid
+ Alle wegen blijven bereikbaar
(met venstertijden)
- Er rijdt geen verkeer meer over de
stationsstraat
- Niet parkeren op de Stationsstraat
en Wyckerbrugstraat
Busscenario 2, bussen via
St. Maartenslaan en Sphinxlunet

Kruising Wilhelminasingel Stationsstraat
Waarom?
• Grootste obstakel in looproute aanzienlijk prettiger maken
• Doorgaand verkeer noord-zuid weren
• Oversteekbaarheid verbeteren en looproute aanzienlijke impuls geven

Uitgezonderd

Variant 3 Wilhelminasingel

Bestaande situatie Wilhelminasingel

Hoe?
• Auto’s kunnen vanuit iedere richting alléén nog rechtsaf

Effecten
P

P
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P
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Leefbaarheid
+ Doorgaand verkeer noord-zuid
v.v. wordt maximaal geweerd
+ Prettige loop- en winkelroute
zonder oversteken tussen station
en Centrum
+ Het gebruik van alternatieve
vervoerswijzen wordt
relatief sneller en daarmee
aantrekkelijker dan de auto
- Verblijfsklimaat Stationsstraat niet
optimaal

Verkeersstromen Wyck bij variant 3

Veiligheid
- Risico op sluipverkeer door kleine
straatjes

+1000

-1000

Bereikbaarheid
Alle busvarianten mogelijk

Verkeerseffecten Wyck bij variant 3

Kruising Parallelweg Spoorweglaan - Stationsstraat
Waarom?
• Doorgaand verkeer voor het station weren
• Oversteekbaarheid voor voetgangers vergroten

Bestaande situatie Parallelweg - Spoorweglaan

Uitgezonderd

Variant 1 Paralellweg - Spoorweglaan

Hoe?
• Auto’s alleen nog rechtsafbewegingen toestaan
• Bussen alleen noord-zuid en v.v.
Effecten
P

P
P

P
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Verkeersstromen Wyck bij variant 1 Paralellweg - Spoorweglaan

+1000

-1000

Verkeerseffecten bij toepassen variant 1

Leefbaarheid
+ Sluipverkeer via Spoorweglaan
wordt geweerd
+ Doordat er geen bus rijdt,
ontstaat meer ruimte voor een
aantrekkelijk verblijfsklimaat
Bereikbaarheid
+ Alle wegen blijven bereikbaar
Busscenario 2: bussen via de
Sint Maartenslaan en Sphinxlunet

Kruising Parallelweg Spoorweglaan - Stationsstraat
Waarom?
• Doorgaand verkeer voor het station weren
• Oversteekbaarheid voor voetgangers vergroten

Bestaande situatie Parallelweg - Spoorweglaan

Uitgezonderd

Variant 2 Paralellweg - Spoorweglaan

Hoe?
• Auto’s alleen nog rechtsaf bewegingen toestaan, linksaf en
rechtdoor voor auto’s niet meer mogelijk
• Bussen noord-zuid en v.v. door de Stationsstraat naar het
Leefbaarheid
Effecten
+ Sluipverkeer via Spoorweglaan
P
wordt geweerd
- Beperkte winst op verbeteren
verblijfsklimaat
P
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Verkeersstromen Wyck bij variant 2 Paralellweg - Spoorweglaan

+1000
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Verkeerseffecten bij toepassen variant 1

Bereikbaarheid
+ Alle wegen blijven bereikbaar
Busscenario 4: bus in éénrichting
door de Stationsstraat

Kruising Wilhelminasingel Akerstraat
Waarom?
• Doorgaand verkeer noord-zuid en v.v. weren

Bestaande situatie Wilhelminasingel - Akerstraat

Ontwerpsituatie Wilhelminasingel - Akerstraat

Hoe?
• Auto’s alleen nog noord-west v.v. en zuid-oost v.v.,
dus niet meer van de Wilhelminasingel naar Avenue
Ceramiqu en v.v.
Effecten
P

Bij Hoe? Toevoegen na bolletje
1: , dus niet meer van de
Wilhelminasingel naar Avenue
Ceramique en v.v.
Kaartje met pijlen is goed.
Kaartje intensiteiten moet zijn:
zie app.
Onder kopje bereikbaarheid:
Busscenario 4, bussen via
de Sint Maartenslaan en
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Verkeersstromen bij toepassen ontwerp Akerstraat
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+500

Verkeerseffecten bij toepassen ontwerp Akerstraat

Leefbaarheid
+ Geen doorgaand verkeer
+ Minder autoverkeer op de oversteek
Wilhelminasingel – Stationsstraat
- Alle rijrichtingen op het kruispunt
Wilhelminasingel – Stationsstraat
blijven in stand en nemen dus ook
ruimte in
- Er rijden bussen en auto’s over
de Stationsstraat, waardoor het
verblijfsklimaat niet optimaal is
- Er rijdt autoverkeer over de
Wyckerbrugstraat, waardoor het
verblijfsklimaat niet optimaal is
Veiligheid
- De bussluis op de Wilhelminasingel Akerstraat is complex
Bereikbaarheid
+ Alle wegen blijven bereikbaar
+ Voor de fiets wordt het sneller en
makkelijker
+ Alle parkeergarages zijn vanuit alle
richtingen goed bereikbaar
- Al het autoverkeer rijdt via de
Franciscus Romanusweg naar Wyck
Busscenario 4: bussen via de
Sint Maartenslaan en Sphinxlunet

Knip brug Wilhelminasingel
Waarom?
• Doorgaand verkeer voor het station weren
• Oversteekbaarheid voor voetgangers vergroten

Hoe?
• Auto’s alleen via de Akerstraat en Avenue Ceramique
• Auto’s kunnen op de WIlhelminasingel alleen nog rechtdoor of rechtsaf
• Bussen via Sint Maartenslaan en zuidzijde Stationsstraat
Leefbaarheid
Effecten
P
+ geen doorgaand verkeer
+ minder autoverkeer op de
oversteek Wilhelminasingel –
P
Stationsstraat
+ meer ruimte op kruising
Wilhelminasingel – Stationsstraat,
linksafrichting vervalt
- Er rijden bussen en auto’s aan de
zuidzijde van de Stationsstraat,
waardoor het verblijfsklimaat niet
P
optimaal is
- Er rijdt autoverkeer over de
Wyckerbrugstraat, waardoor het
verblijfsklimaat niet optimaal is

P

Verkeersstromen Wyck bij variant 2 Paralellweg - Spoorweglaan

X

-6000

+3000

+2000

+2000

Bereikbaarheid
+ alle wegen blijven bereikbaar
- de P+R wordt minder makkelijk
bereikbaar
- al het autoverkeer rijdt via de
Akerstraat en Avenue Ceramique
naar Wyck
- verkeer moet omrijden
- meer druk op de Duitse poort

Beoordelingskader verkeersstudie Stationsomgeving / Wyck
Ambities
Veiligheid
weg en
spoor

Logica
structuur

Bereikbaarheid

Doorstroming
hoofdnetwerk

Wyck

Toekomstvast

Welke effecten ontstaan in Wyck als de
verkeersstructuur wijzigd?
1. Wij gaan alle ideeën beoordelen
2. Wij komen daarmee bij u terug

Kwaliteit OV

Kosten

Geluid
Luchtkwaliteit
Trillingen

Ambities ‘Stad en Spoor’ en mobiliteitsvisie

Bereikbaarheid

> Knoopwaarde internationaal knooppunt station
Maastricht

> Bereikbaarheid voorzieningen volgens het
STOP-principe

• Betere bereikbaarheid van het station te voet,
met de fiets en de bus

• Woningen

• Betere bereikbaarheid van K&R en P&R met
de auto

• Parkeergarages en P+R

> De barrièrewerking van de spoorzone wordt
aangepakt
• Veilige fiets- en voetgangersverbindingen
> De oostzijde van het station ontwikkelt tot een
tweede voorkant
> De binnenstad van Maastricht begint bij het
station
> Versterken van de oost-west verbindingen voor
langzaam verkeer
• Ruimte voor fietsers en voetgangers op de
belangrijkste routes
• Verzachten barrièrewerking Wilhelminasingel
(vooral bij de oversteek Stationsstraat)
Logica structuur
> Verminderen doorgaand verkeer. (mvt/etm)
> Way-finding voor bezoekers van buitenaf
• Looproutes van parkeergarages naar het
winkelgebied

• Station
• Winkels
> Laden en lossen
• In principe moeten alle winkels kunnen
laden en lossen. Dit moet echter niet tot
hinder leiden op loop- en fietsroutes en de
omliggende straten
Verkeersveiligheid weg en spoor
> Veiligheid weg
• Kloppen functie, vormgeving en gebruik?
> Veiligheid spoor
• Afsluiten spoorweg-overgangen voor
gemotoriseerd verkeer
Kwaliteit OV
> Spreiding busverkeer over Wyck
> Gemak en behoud halte Wilhelminasingel
> Kortste route, snelheid en punctualiteit

• Autoroutes naar parkeergarages
Kosten
Doorstroming hoofdwegennet
> Doorgaand verkeer door Wyck of via stedelijk
hoofdwegennet?
> Zijn wegen en kruispunten in de toekomst
robuust genoeg? (2030 – 2040)
Geluid, trillingen en luchtkwaliteit
> Neemt de hinder af of toe en valt dit binnen de
beleidskaders en grenswaarden?

> Globale inschatting van benodigde investering
Toekomstvastheid
> Kwaliteit van het openbaar gebied
> Kansen en risico’s voor ondernemers
> Bijdrage aan ambities

Projectvoortgang
Wat is besloten?
> 26 feb 2019, besluit gemeenteraad: verdiepend verkeersonderzoek stationsomgeving in de periode
2019-2020 uitvoeren
Vandaag: tussenresultaten verdiepend verkeersonderzoek
> Kunt u zich vinden in de opzet van het onderzoek?
> Dient het onderzoek te worden bijgesteld?
> Dient het onderzoek te worden uitgebreid?
> Bent u het eens met de beoordelingscriteria?
> Aanvullingen?
> Anders?
Voortgang verdiepend verkeersonderzoek
> Het onderzoek wordt voortgezet met uw aanbevelingen (voor zover mogelijk)
> Maatregelen worden uitgewerkt en beoordelingscriteria worden toegepast
> Detailuitwerking knelpunten

Overzichtskaart van de knelpunten

Communicatie
> In het voorjaar volgt een tweede infoavond
https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/stadsontwikkeling/verkeersstudie-stationsomgeving
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief stationsomgeving: stationsomgeving@maastricht.nl
Besluitvorming
> Besluitvorming vindt naar verwachting plaats medio/eind 2020. U zult hiervan op de hoogte
worden gesteld
> Bij besluitvorming is inspraak mogelijk (stadsronde)

