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Inleiding

Maastricht heeft twee verkeersinfarcten; de A2 en het 
trace van de Noorderbrug. De A2-stadstraverse (in de 
noord-zuid richting) wordt aangepakt met de aanleg 
van een dubbele tunnel. In de oost-west richting leidt 
het tracé van de Noorderbrug dagelijks tot 
fileproblemen. Met het Ruimtelijk Mobiliteits Pakket 
(RMP) Maastricht Noord pakt de gemeente 
Maastricht ook dit probleem aan. Het RMP leidt tot 
een nieuwe verkeersstructuur op en rond de 
Noorderbrug en geeft nieuwe kansen voor de 
ontwikkeling van de aanliggende terreinen. Een zo’n 
ontwikkeling is de locatie voor een Perifere 
Detailhandel s Voorziening (PDV). Onderhavige studie 
gaat over de ruimtelijke inpassing van zowel 
verkeersstructuur als PDV. 

In deel 1 wordt een korte samenvatting gegeven van de 
voorgeschiedenis. De eerder door de raad 
vastgestelde aanpak van Maastricht Noord 
(Belvédère, Noord-Oost) is  nu mogelijk doordat er 
125 MLN beschikbaar is voor de vernieuwing van de 
infrastructuur.  Dit is het moment om de uitvoering 
voortvarend aan te pakken. Daartoe moet
een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Trechtering van de oplossingsvarianten is nodig om 
tot een ontwerpbestemmingsplan te komen in februari 
2012. 

Deel 2 geeft de resultaten van de daarvoor 
Verrichtte onderzoeken weer. Met de herijking van de 
verkeersstructuur zoals weergegeven in het 
Verkeersonderzoek bestemmingsplan RMP Maastricht 
Noord als uitgangspunt (gelijktijdig met dit document 
door het College vastgesteld)  en op basis van de 
studies in het kader van het structuurplan Belveédère, 
en de onderhandelingen met de overheden over de 
financiering van het project, leidt dit tot een beperkter  
zoekgebied voor de nieuwe verkeersstructuur. 

Daarnaast worden de resultaten van de inpassing 
van de eerste fase PDV beschreven. Dit leidt tot het 
vastleggen van het tracé voor de ‘ Bosscherlaan’ 
richting België.

In deel 3 wordt het bestemmingsplan uitgewerkt .
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Deel 1: van plannen naar uitvoering



van Belvédère via MKV naar RMP

aanleiding
De problematiek van het Maaskruisend verkeer in 
Maastricht is een toenemend knelpunt in het 
functioneren van stad en regio. Uit onderzoek 
(Planstudie Maaskruisend Verkeer, april 2009) is 
gebleken dat het realiseren van een extra brug over 
de Maas ten noorden van de stad weliswaar 
capaciteit voor het autoverkeer toevoegt, maar dat 
dit door de benodigde investering geen 
kosteneffectieve oplossing is. Daarom is, 
voortbordurend op de grotendeels bestaande 
hoofdinfrastructuur, aanbevolen de capaciteit van 
het gehele Noorderbrugtracé te vergroten. Dit in 
combinatie met een pakket van maatregelen 
gericht op versterking van het openbaar vervoer en 
langzaam verkeer, geflankeerd door een sturend 
parkeerbeleid. 

hoofdopgave verkeerstructuur 
Doel van de verbetering van het Noorderbrugtracé
is het realiseren van een toekomstbestendige 
structuur voor de autobereikbaarheid van de stad, 
waarbij:

• de relaties vanaf de Noorderbrug met Wyck, de 
westelijke binnenstad, de westelijke woonwijken 
en het Belgische achterland worden verbeterd en 
het gevolg van het project A2 Maastricht wordt 
opgevangen;

• de leefbaarheid van de stad wordt verbeterd, met 
name door ontlasting van de singelstructuur, 
waardoor meer ruimte ontstaat voor het openbaar 
vervoer (bus en tram) en het langzaam verkeer;

• de stedelijke netwerken van natuur, water, 
cultuurhistorie en recreatie worden versterkt (met 
name Hoge en Lage Fronten); en

• de ontwikkelingspotentie (toekomstwaarde) van 
delen van de stad wordt vergroot.



vastgesteld structuurplan 2007 
In het verleden is voor het plan Belvédère
een uitgebreide studie gedaan naar allerlei 
verschillende oplossingen. Dit is gebeurd via 
een internactief proces met de bevolking en 
alle betrokken partijen. Dit heeft geleid tot 
besluitvorming door de gemeenteraad over 
de doelstellingen voor gebiedsontwikkeling 
en het vaststellen van de meest wenselijke 
verkeersstructuur in het kader van het 
Structuurplan en MER Belvédère (januari 
2007). 

Het maken van een nieuwe hoofdinfra-
structuur is de ideale aanzet tot stedelijke
ontwikkeling, want door het nieuwe
raamwerk wordt een flexibele
programmatische invulling (op maat en 
naar behoefte) mogelijk gemaakt.

vast raamwerk 
+
flexibele 
programmatische
invulling



projectscope RMP
In het Beslisdocument RMP (november 2010) is 
alle informatie samengevat.  Uit het overleg met 
het maatschappelijk veld zijn nog 3 alternatieve 
oplossingsmogelijkheden voor de toekomstige 
verkeersstructuur gekomen. Deze alternatieven 
zijn in het rapport ‘ Verkeersonderzoek 
Bestemmingsplan RMP Maastricht Noord’  
doorgerekend en vergeleken met de eerder 
vastgestelde verkeersstructuur. Dit op basis van de 
meest actuele verwachtingen voor de ruimtelijke 
en programmatische ontwikkeling van de stad 
(raadsbeslissing stedelijke programmering, januari 
2010). De scope van het ruimtelijk
MobiliteitsPakket Noord is erg breed. Het omvat
de volgende elementen: Noorderbrugtracé , 
Tram, Belvédère, Limmel aan de Maas/Trega, en 
Timmerfabriek.  Uiteindelijk is door Rijk, 
provincie Limburg en de gemeente alleen geld 
voor de aanpak van het Noorderbrug trace ter
beschikking gesteld. Voor de andere onderdelen
zijn andere wijzen van financiering getroffen.

beslisdocument RMP 
Op 8 februari 2010 heeft de raadscommissie 
Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit het gemeentebestuur 
opgedragen in overleg te gaan met Rijk en provincie 
Limburg om te komen tot een gezamenlijke 
financiering van de verbetering van het 
Noorderbrugtracé. Op basis van het Beslisdocument 
RMP (november 2010) heeft het Rijk voor dit project 
60 miljoen euro ter beschikking gesteld. De provincie 
Limburg heeft voor dit project 30 miljoen euro 
toegezegd. Op 22 februari 2011 heeft de gemeenteraad 
van Maastricht zich garant gesteld voor de overig 
benodigde 35 miljoen euro. De financiering van de 
verbetering van het Noorderbrugtracé is vastgelegd in 
de Kadernota 2011.



keuze PDV locatie
Op 22 februari 2011 heeft de 
gemeenteraad van Maastricht besloten 
dat er in het gebied Bosscherveld een 
concentratie van perifere 
detailhandelsvestigingen (PDV) moet 
worden gerealiseerd. De eerste fase 
hiervan moet op kortere termijn 
operationeel zijn. Op dezelfde datum is 
een voorbereidingsbesluit genomen ter 
aankondiging van een nieuw 
bestemmingsplan voor de verbetering 
van de Noorderbrug en de (gefaseerde) 
realisatie van een PDV-concentratie in 
Bosscherveld. 

Dit houdt in dat uiterlijk 25 februari 
2012 een ontwerp-bestemmingsplan
voor het gebied Noorderbrug en 
omgeving ter visie moet liggen.



Verkeersonderzoek
bestemmingsplan RMP 
Maastricht Noord

Deze studie betreft de onderbouwing van 
het nieuwe verkeersnetwerk . Het voorziet 
de volgende verkeerskundige 
aanpassingen van het Noorderbrugtrace:

1.- Kruising Viaductweg - Willem 
Alexanderweg

(incl. afleiding WA-weg naar
Borgharenweg

2.- Drie rijstroken per richting op 
bruglichaam

(met handhaving fietspad)

3.- Omlegging westelijk aanlanding
binnen projectgebied Belvédère
(incl. nieuwe Bosscherlaan -> Belgie)

4.- Herinrichting route Fort Willemweg -
Nobellaan

Totale budget (incl. bijdragen): 
125 miljoen euro (prijspeil 2010)

Deelgebieden RMP



opgave bestemmingsplan
Gebruik maken van het gecreëerde 
momentum betekent  nu doorpakken en 
de hoofdstructuur realiseren voor 2018. 
Om dat mogelijk te maken dienen de 
plannen procedureel afgeregeld te 
worden. Het vaststellen van een 
bestemmingsplan in 2012 voor het gebied 
is een eerste stap naar de uitvoering. In 
februari 2012 dient daartoe een ontwerp-
bestemmingsplan ter visie te liggen. Het 
bestemmingsplan plan dient in overleg met 
alle betrokken partijen tot stand te komen.

In dat bestemmingsplan moet worden 
vastgelegd:
• tracé / zoekgebied aanlanding
Noorderbrug

• tracé / zoekgebied Bosscherlaan
• ruimtebeslag kruispunt WA-weg / 

Viaductweg
• ruimtebeslag route Nobellaan
• locatie eerste fase PDV
• locatie / zoekgebied vervolgfasen PDV

De raad heeft gevraagd om een kritische 
herijking van de eerder vastgestelde 
plannen.  Met name de verdeling van de 
verkeerstromen in Maastricht-West is 
een punt van zorg.  Als basis voor het  op 

te stellen  bestemmingsplan dienen de 
volgende vooronderzoeken verricht te 
zijn: 
• een actuele verkeersprognose (GVM 2.1)
• inclusief berekening milieueffecten

In het rapport ‘ Verkeersonderzoek
bestemminsplan RMP Maastricht-Noord
wordt hiervan verslag gedaan. 

In dit document wordt de ruimtelijke
inpassing van de infrastructuur en de 
eerste fase PDV weergegeven.

De voorliggende opgave

master planning
2011
definitieve besluitvorming,  opzetten 
projectorganisatie en voorbereiding 
procedures

2012-2014
planologische procedure, 
aanbesteding en 
verwerving gronden

2014-2017
uitvoering

2018
gereed



beperken 
ruimtelijke
reservering 
infrastructuur  

De ruimtelijke reservering voor de 
hoofdinfrastructuur  (het gearceerde 
gebied in de illustratie) betreft een te 
groot gebied. Het aantal varianten is zo 
groot dat deze juridisch niet allemaal in 
een bestemmingsplan geregeld kunnen 
worden. Dat geeft ook teveel onzekerheid 
voor belanghebbenden.  De hoofd 
opgave voor het ruimtelijk ontwerp 
betreft dan ook het inperken van het 
aantal varianten; het trechteringsproces. 
Uiteindelijk moet er een ontwerptracé 
worden vastgelegd met slechts een 
beperkte ruimte voor optimalisering 
naar kosten en baten.



Deel 2: trechtering op basis van 
deelstudies



Stap 1      Uitwerking raamwerk groen en water -
inperken oplossingsruimte aanlanding

inleiding
De structuurplannen voor Belvédère en Maastricht 
Noord-oost bieden door middel van structurele
aanpassingen van verkeersinfrastructuur en 
groenstructuur nieuwe kansen voor stedelijke kwaliteiten
en ontwikkeling. Een sterk raamwerk biedt meer dan ooit
de basis voor een flexibele programmatische invulling; 
het stelt bereikbaarheid en leefkwaliteit veilig en maakt
‘spontane’  gebiedsinvulling mogelijk. Met andere
woorden; als er overeenstemming is over de structuur, 
dan kan het grijpen van kansen op programmatische
gebied meer fasegewijs en sneller. In plaats van een vast 
eindplan , met overeenstemming en contracten vooraf,  
ontstaat spontane groei (elke opeenvolgende fase schept
randvoorwaarden en kansen voor de volgende).

Na herijking van de verkeerstructuur, is hier de herijking
van de publieke doelstellingen t.a.v. het raamwerk van 
groen en water aan de orde. 

De keuzes worden vastgelegd in het bestemmingsplan en 
worden daarmee randvoorwaardelijk voor het verdere
ontwerpproces.

In het beslisdocument RMP-Noord is met het rijk en 
provincie zwaar ingezet op integrale gebiedsontwikkeling. 
De keuze om verbetering van de verkeersstructuur te
koppelen aan investeringen in natuurwaarden, openbare
ruimte en cultuurhistorie was doorslaggevend voor het 
draagvlak bij betrokken partijen. De belangrijkste
argumenten voor die keuze worden in het navolgende
pagina’s nog eens toegelicht. In het beslisdocument is 
uiteindelijk gekozen voor een geoptimaliseerde variant 
van het basismodel, variant 4 Zuid. 

Met de bevestiging van de verkeerskundige werking van 
het basismodel in het rapport Verkeersonderzoek
bestemmingsplan RMP Maastricht-Noord is het zaak om
met de beschikbaar gestelde middelen (Rijk, provincie) 
ook daadwerkelijk invulling te geven aan de 
landschappelijke contramal.



Uitwerking 
natuurcompensatie  

tram en RMP 

Uit voorgaande plannen (MER 
Belvédère, inpassing Tram Vlaanderen
Maastricht) is gebleken dat zich in het 
gebied unieke natuurwaarden bevinden. 
Het betreft een diversiteit aan unieke
leefgebieden en  beschermde
diersoorten. Op basis van staande
regelgeving dient verstoord of vervallen
leefgebied gecompenseerd te worden. 
Anders dan in het verleden, wil het Rijk
de ontwikkeling van brugtracé en tram 
aan een integraal compensatieplan of 
soortenbeschermingsplan koppelen.  
Door een samenhangende
groenstructuur te maken worden de 
natuurwaarden versterkt en veilig
gesteld. Dit biedt ook grote voordelen
t.a.v. de uitvoeringsrico’s voor de 
infrastructuur, omdat niet per fase
onderhandeld en ontheffing verleend
hoeft te worden.



Het vrijspelen 
van de Vestingwerken

van bestaande… …naar nieuwe situatie 



Afspraken Structuurplan 
In het verleden zijn afspraken gemaakt met 
betrokkenen over de zogenaamde cruciale details 
van de inpassing. Deze zullen tijdens het 
ontwerpproces worden uitgewerkt.

Verbinding hoge en lage Fronten
Onderdeel van het natuurcompensatieplan is de 
ongelijkvloerse verbinding tussen de Hoge – en 
Lage Fronten, zodat soorten ongestoord kunnen
migreren. Mogelijk kunnen ook de gebruikers
van het gebied (bezoekersgroepen
Vestingwerken)  gebruik maken van deze
oplossing.

Verbinding schootsveld en Fort 
Willem
Bij het Structuurplan is een ongelijkvloerse
recreatieve verbindingsbrug tussen Fort Willem 
en het schootsveld van de vesting voorzien. De 
oversteek wordt daarmee veiliger dan in de 
huidige situatie.

Waterknoop Boschpoort
Door de verplaatsing van de aanlanding van de 
Noorderbrug wordt het mogelijk de oude
havenkom weer te herstellen. De aansluiting van 
het water op de Zuid-Willemsvaart wordt
daarmee verbeterd en de recreatieve
gebruiksmogelijkheden nemen toe. 



Onderzoek Frontenpark

unieke kwaliteiten
Het gebied rondom de Lage Fronten heeft in 
potentie dezelfde kwaliteiten als het Stadspark
aan de zuidcentrum van de binnenstad. Door 
unieke natuur- en cultuurhistorische waarden
heeft het echter ook een geheel eigen identiteit. 
Gelegen pal tegen het centrum kan het de 
leefkwaliteit en aantrekkelijkheid van de buurten
Boschpoort, Sphinx, Boschstraat- en 
Kommelkwartier sterk verhogen.  

verbinding en publiekstrekker
Voor Sphinx, Nutsbedrijven en de overige
ontwikkelingslocaties is het park een positieve
vestigingsfactor. Het vormt niet alleen de 
verbinding tussen de gebieden, maar voegt extra 
kwaliteiten toe. Het park is idealiter zowel
rustpunt (verblijfskwaliteiten bewoners) als
publiekstrekker (bezoekers vestingstad en 
cultuurstad). Een 21e eeuws stadspark, waar
natuur, cultuurhistorie en recreatie samengaan
is een uitdaging en kans in het kader van 
Culturele Hoofdstad 2018. Als referentie kunnen
het park Valkenberg in Breda, en het 
Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam 
dienen.



Het tracé Structuurplan maakt ambities Raad t.a.v. de vestingwerken mogelijk

wegtracé  en vestingvisie



waardenstelling structuren en objecten

rijke historie
Het plangebied kent een rijke militaire en 
industriele historie. Uit 3 eeuwen geschiedenis
zijn structuren en objecten bewaard gebleven. De 
vestingwerken (muren, kasematten en grachten) 
spreken het meest tot de verbeelding. In de 
Vestingvisie (2010) heeft de raad het behoud en 
zichtbaar en beleefbaar maken van de vesting tot 
doel gesteld. 
Ook de industriele geschiedenis van het gebied
heeft monumenten en andere objecten
achtergelaten, waaronder delen van de Zuid-
Willemsvaart en het spoorwegemplacement, de 
Cokesfabriek (rijksmonument, arch. Wiebenga) 
en de gashouder. Voor het bestemmingsplan zal
een actuele waardestelling worden opgesteld
conform de methodiek van het Maastrichts
Planologisch Erfgoed.



Rijksmonument Cokesfabriek

inpassing en hergebruik
Voor de monumenten en gebouwen zal
een passend (her-)gebruik worden
gezocht. In de variant 4 Zuid loopt het 
wegtrace door de Cokesfabriek. Middels
een nadere inpassingstudie wordt een zo
optimaal mogelijk trace onderzocht, wat
zo weinig mogelijk schade aanricht.



Conclusies stap 1; 
inperken oplossingsruimte hoofdtrace
kansen raamwerk groen en water
1. Natuurcompensatie voor brug en tram is 

noodzakelijk
2. Realisatie van het Frontenpark biedt daartoe

een unieke kans. Detailoplossingen worden
nader onderzocht met belanghebbenden.

3. Voor variant 4 Zuid is een nadere
inpassingstudie ten behoeve van de 
Cokesfabriek noodzakelijk.

inperken oplossingsruimte
1. Voor het bestemmingsplan is het beperken 

van de oplossingsruimte noodzakelijk.
2. Model 4 werkt, is maakbaar en biedt kwaliteit 

(respecteert waarden en schept kansen)
3. Er is geen aanleiding om de terugval optie

(model 2 uit het structuurplan) verder te
onderzoeken. 

4. Voorgesteld wordt de zoekruimte te
versmallen tot model 4. Wel een bandbreedte 
conform beslisdocument (4N en 4Z) opnemen 
in het bestemmingsplan i.v.m. flexibiliteit. De 
uiteindelijke keuze tijdens ontwikkelings- en 
ontwerpfase op basis van: beschikbaarheid 
gronden, kosten en kwaliteit voor het gebied.

X



Stap 2;  inpassen 1e fase PDV + vastleggen Bosscherlaan 

keuze PDV locatie
Op 22 februari 2011 heeft de 
gemeenteraad van Maastricht besloten 
dat er in het gebied Bosscherveld een 
concentratie van perifere 
detailhandelsvestigingen (PDV) moet 
worden gerealiseerd.  De totale omvang 
van 50.000m2 wordt gerealiseerd in 
twee fasen. De eerste fase hiervan,  
20.000m2  groot, moet op kortere 
termijn operationeel zijn.  Stap 2 geeft 
een samenvatting van de inpassingstudie 
GDV/PDV Belvedere (d.d. 23 sept. 2011) 
i.s.m. bureau Palmbout Urban
Landscapes.

Zoekgebied PDV raadsbesluit



programmaonderzoek
Nieuwe programma’s voor het gebied
worden afgestemd op Stedelijke
programmering ( wonen, kantoren) en 
de beleidskeuzes Structuurvisie: (PDV, 
voorzieningen).  Door het nieuwe
raamwerk van infrastructuur en de 
specifieke ligging ontstaan drie zones 
met verschillende potenties voor
ontwikkeling. 

keuzes in de tijd:
1e fase 2012 - 2014: 
20.000 m2 PDV (conform raadsbesluit) , 
beheer bedrijventerrein

2e fase 2014 - 2018: 
30.000 m2 PDV+, tramhalte + P&R,
evenemententerrein, herontwikkeling
bedrijven terrein noord

3e fase reservering: 
nieuwe stedelijke functies, wonen, 
stadspark, cultuur

optimaliseren en 
intensiveren: 
bedrijventerrein

(her-)ontwikkeling :
stedelijke functies: 
bedrijvigheid, PDV, 
wonen

reserveren:
stadspark met natuur, 
hergebruik 
cultureel erfgoed + PM

Globale gebiedsindeling



Studie PDV: Ketenbenadering

kansen integrale
ontwikkeling

1. Onderlinge versterking
KWG-GDV-PDV  

2. Regie over branchering
GDV, PDV+ en PDV

3. Verband met cultuur
Timmerfabriek, Quartier des 
Arts en leisure

4. Optimaal ontsloten met 
RMP en tram, loopafstand
van centrum

5. Park & Ride, overloop-
parkeren GDV Timmer-
fabriek KWG

6. Revitalisering Boscherveld



Trechteren 
zoekgebied 
1e fase

Bepaling zoekgebied
In het raadsbesluit in nadrukkelijk 
vastgelegd dat de eerste fase PDV snel 
gerealiseerd moet zijn, uiterlijk in 2014 
moeten de winkels open gaan.
Door de complexiteit van de inpassing 
van de hoofdstructuur en de gewenste 
flexibiliteit in het kader van de 
planuitwerking  is er geen andere optie 
dan te kiezen voor gronden die nu in 
eigendom van de WOM zijn.



planuitwerking
Niet alleen de bebouwing, maar ook de 
ontsluiting moet op eigendom WOM  
liggen. Dit leidt tot de keuze om de 
Bosscherlaan niet meer centraal in het 
gebied, maar direct langs de steilrand te
leggen. Hier door ontstaat een
aantrekkelijke voorkant voor de 
bedrijven die de identiteit van de locatie
mede bepaalt. Direct aan de weg liggen
de benodigde parkeerplaatsen. Expeditie
vindt vanaf de achterzijde plaats.

ontsluiting
- directe aanleg zuidelijk deel 

Bosscherlaan en indien 
noodzakelijk aansluiting 
Brusselseweg/Papyrussingel

- structuur secundaire infrastructuur 
(Fort Willemweg, Sandersweg) 
blijft gehandhaafd

- ontvlechting verkeersstromen 
bezoekers en logistiek

- optimaliseren bestaande
kruispunten

Uitwerking 1e fase



1e fase Bosscherlaan

Urban parkway
De 1e fase PDV ligt aan de Bosscherlaan
die als een ‘ urban parkway’ door het 
gebied slingert langs het Steilrandpark. 
Voor de realisatie van de 1e fase PDV 
wordt het gedeelte tussen Fort 
Willemweg en Sandersweg aangelegd. 
Hierdoor ontstaat een zichtlocatie met 
kwaliteit. 



Capaciteit 1e fase

minimum capaciteit
18.000 m2 BVO

maximum capaciteit
28.000 m2 BVO



Uitwerking 1e fase

zichtbaarheid
Om de zichtbaarheid van de eerste fase
vanaf de bestaande Noorderbrug te
vergroten, worden de entree naar het 
gebied en de locatie zelf gemarkeerd
middels ‘ signing’ of met ‘landmarks’. 



Impressie Bosscherlaan en 1e fase PDV



zichtlocatie
Met realisatie het Noorderbrugtracé en 
vervoltooiing van de Bosscherlaan in 
2018 ontstaat een toplocatie qua 
zichtbaarheid en ontsluiting. Ook de 
potentie van de tram wordt volledig 
benut. Via het park ontstaat een 
aantrekkelijke wandelroute naar de 
binnenstad. Afhankelijk van de  behoefte 
van dat moment kan een tweede fase van 
35.000m2 PDV+ gerealiseerd worden . 
Of een menging van hoogwaardige 
winkels met andere stedelijke functies. 

ontsluiting
- directe ontsluiting op hoofdinfra-

structuur Noorderbrug en 
Bosscherlaan

- structuur secundaire infrastructuur 
blijft deels gehandhaafd

- ontvlechting verkeersstromen 
bezoekers en logistiek

- directe aansluiting op halte tram

Mogelijke 2e fase



Inbedding PDV in het stedelijk landschap



Zicht op tramhalte en PDV vanaf nieuwe stadsentree



Conclusies stap 2; 
inperken oplossingsruimte Bosscherlaan

inpassing 1e fase
1. Realisatie 1e fase PDV (20.000 m2) is 

inpasbaar in het gebied
2. Door aanleg van de Bosscherlaan-zuid

ontstaat meteen een aantrekkelijke 
eindsituatie

3. De oplossing kan onderdeel zijn van een totaal 
concept. Realisatie van de 2e fase vind op 
termijn plaats afhankelijk van behoefte.

inperken oplossingsruimte
1. Voor het bestemmingsplan is het beperken 

van de oplossingsruimte noodzakelijk.
2. Voorgesteld wordt de zoekruimte te

versmallen tot de westelijke variant van de 
Bosscherlaan model 4. Een beperkte 
bandbreedte ter hoogte van de Sandersweg is 
opgenomen met mogelijke natuurwaardes ter 
plaatse. De uiteindelijke keuze tijdens 
ontwikkelings- en ontwerpfase op basis van: 
beschikbaarheid gronden , kosten en kwaliteit 
voor het gebied.

X
X



Deel 3: ontwerpbestemmingsplanDeel 3: ontwerp bestemmingsplan 



Vertaalslag naar ontwerp 
bestemmingsplan

doelen:
De belangrijkste doelen voor het 
bestemmingsplan zijn:
• mogelijk maken realisatie wegtracé 

/raamwerk verkeer
• mogelijk maken realisatie 1e fase PDV

type plan
Dit vraagt om een bestemmingsplan dat zowel 
precies is (waar mogelijk) en flexibel (waar 
nodig). Het plan moet de belangen en de 
realisatiedoelen veilig stellen, maar 
tegelijkertijd waar mogelijk 
ontwikkelingsperspectief bieden voor 
bestaande bedrijven en nieuwe functies.

De te realiseren functies (wegtracé en 1e fase 
PDV) worden daarom direct bestemd of via een 
wijzigings- of uitwerkingsbevoegdheid i.v.m. 
flexibiliteit. Opties voor de toekomst worden 
geregeld via een wijzigingsbevoegdheid, 
bijvoorbeeld de inpassing 2e fase PDV. Alle 
overige gronden worden bestemd op basis van 
het huidig gebruik, maar wel passend bij het 
ontwikkelingsperspectief van het totale gebied. 
En conform de hedendaagse planologisch-
juridische eisen.

economische uitvoerbaarheid
Door  te kiezen voor conserverende
bestemmingen enerzijds en het realiseren van 
nieuwe functies op ‘eigen’grond is het niet
noodzakelijk een exploitatieplan op te stellen. 
Voor aanleg van weg en groene functies is dat
namelijk niet noodzakelijk.

Tevens wordt gekozen om de omvang van het 
plangebied zoveel mogelijk te beperken. 

planning bestemmingsplan 
sept. – okt 2011 

communicatie en inspraak 

nov-dec 2011 

raadsdiscussie hoofdstructuur

en 1e fase PDV

febr. 2012 

ter visielegging

juni 2012 

vaststelling



Voorbereidingsbesluit

doel
Het genomen voorbereidingsbesluit
heeft tot doel ongewenste
ontwikkelingen tot de inwerkingtreding
van het bestemmingsplan stil te leggen.  
Binnen een jaar moet het ontwerp
bestemmingsplan daarna ter visie liggen.  



Communicatie en besluitvorming

communicatie 
Na de raadsbesluiten van februari 2011 over de 
financiering van de Noorderbrug, de stedelijke 
locatiekeuze van de PDV en het 
voorbereidingsbesluit, is de voorbereiding van de 
vervolgbesluiten t.a.v. tracékeuze en 1e fase van 
PDV-locatie gestart.
Er zijn bijeenkomsten gehouden voor platforms 
van bewoners en bedrijven. Dit heeft geleid tot 
verkeerskundige doorrekening van varianten.
Nu start de fase van het vastleggen van het tracé en 
de locatiekeuze PDV, waarna stappen in het kader 
van de RO-procedure genomen kunnen worden.

Ten aanzien van de verdere selectie van de 
oplossingsvarianten voor de infrastructuur en de 
lokatie PDV worden er in september en oktober 
2011 nadere gesprekken gevoerd met de 
samenwerkende buurtkaders, belangenorganisaties 
(natuur en milieu, cultuur, erfgoed) en het 
bedrijfsleven. In oktober 2011 wordt er ook een 
brede inspraak over de trechtering georganiseerd. 
In het informatiecentrum Belvédère aan de 
Boschstraat wordt een informatiemarkt gehouden, 
met inloopspreekuren om met deskundigen van 
gedachten te wisselen. 

Dit wordt aangekondigd via publicaties in de lokale 
dag- en weekbladen, diverse websites, de 
gemeentelijke infokanalen en intermediair via de 
buurtkaders. Op 11 oktober 2011 wordt het 
trechteringsdocument besproken in de 
raadscommissie Stadsontwikkeling, waarbij de 
commissies Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit en de 
Economische en Sociale Zaken tevens zijn 
uitgenodigd. In deze maand vindt ook nader 
overleg plaats met Rijk en de Provincie Limburg.
De inspraakresultaten worden verwerkt tot een 
raadsvoorstel, dat op 13 december 2011 wordt 
besproken in bovenstaande raadscommissies. Op 
20 december 2011 wordt dit voorstel ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het concept-bestemmingsplan wordt in december 
besproken met partners, buurtkaders, 
belangenorganisaties en het bedrijfsleven. De 
resultaten hiervan worden verwerkt tot een 
ontwerp-bestemmingsplan vanaf 25 februari 2012 
ter inzage wordt gelegd.



bestaand beleid
-Structuurplan en MER Belvedere 2007
-Structuurschets Maastricht noord oost 2009
-Studie maaskruisendverkeer

onderzoeken
-Beslisdocument Ruimtelijk mobiliteitspakket
Maastricht - Noord,  9 november 2010
-Verkeersonderzoek RMP Maastricht Noord,  29 
september 2011, Goudappel Coffeng
-Studie inpassing GDV / PDV Belvedere , 27 
september 2011, Palmbout Urbanlandscapes

colofon
Het trechteringsdocument is opgesteld door de 
sector Ruimte van de Gemeente Maastricht en is 
gebaseerd op de achterliggende documenten.

Teksten
O. De Jong en P. de Ronde

Illustraties
Palmbout Urban Landscapes
Team Ontwerp_Ruimte

Maastricht, september 2011

Achterliggende documenten




	Ruimtelijk Trechteringsdocument  RMP 2011 27 september 
	Inleiding �
	Inhoud
	Deel 1: van plannen naar uitvoering
	van Belvédère via MKV naar RMP�
	���
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	master planning�2011		�definitieve besluitvorming,  opzetten projectorganisatie en voorbereiding procedures��2012-2014	�planologische procedure, �aanbesteding en �verwerving gronden��2014-2017	�uitvoering��2018 �gereed� 
	beperken �ruimtelijke�reservering �infrastructuur  �
	Deel 2: trechtering op basis van 		   	  deelstudies
	Stap 1      Uitwerking raamwerk groen en water - inperken oplossingsruimte aanlanding
	Uitwerking natuurcompensatie  �
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Onderzoek Frontenpark
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Conclusies stap 1; �inperken oplossingsruimte hoofdtrace
	Stap 2;  inpassen 1e fase PDV + vastleggen Bosscherlaan �
	Globale gebiedsindeling�
	Studie PDV: Ketenbenadering
	Trechteren �zoekgebied �1e fase
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Mogelijke 2e fase
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Conclusies stap 2; �inperken oplossingsruimte Bosscherlaan
	Deel 3: ontwerpbestemmingsplan
	Vertaalslag naar ontwerp bestemmingsplan�
	Slide Number 37
	Communicatie en besluitvorming�
	Slide Number 39
	Slide Number 40



