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Functies stationsomgeving 

• Tramverbinding / tramhalte

• Busstation (circa 12 halten + bufferfunctie)

• Fietsstallingen (max. 4.000)

• Transferfunctie (circa 25.000 voetgangers/dag)

• Taxistandplaatsen (tenminste 10 tot 15 taxi’s)

• Kiss&Ridevoorzieningen

• P&R-faciliteit (circa 400 tot 500 ppl)

• Interwijkverbinding langzaam verkeer (wens lange 
termijn)

• Complete verkeersstructuur



Raamwerk



Vogelvlucht 
stationsomgeving 



Conclusies Raamwerk
• Bus- en tramhalten ‘op lijn’ zetten

• Autobereikbaarheid via ‘eenrichtingslussen’

• Mogelijkheid voor toekomst om ondergrondse 
fietsstallingsoplossing en ondergrondse 
interwijkverbinding langzaam verkeer te creëren

• (Tijdelijke) fietsstallingsoplossing nader 
uitwerken

• Op langere termijn  - i.r.t. A2-ondertunneling –
streven naar hoogwaardige oostentree

• Taxi’s en K&R positioneren < 100 meter van 
centrale stationshal

• P&R-voorzieningen aan oost- en westzijde door 
intensivering bestaande locaties



Parkeren Centraal Station



Waarom uitbreiding P&R 
Parallelweg?

• Aantal treinreizigers CS Maastricht neemt sterk 
toe; van circa 20.000 / dag (2010) tot circa 
25.000 tot 27.000 rezigers / dag in 2020-2030

• Toename met name in segment ‘lange afstand 
reizigers’ (> 100 km)

• Dit segment is sterk(er) P&R-gerelateerd (o.a. 
zakelijke markt)

• Huidig P&R-capaciteit bedraagt circa 240 ppl

• Toekomstige P&R-behoefte circa 440-500 ppl



Waarom is dit goed voor de 
stad?

• Draagt bij aan versterking knooppuntfunctie CS

• Betreft één van de 3 sleutelprojecten voor CS 
(andere 2 zijn fietsenstallingen en bus / tram-
station)

• Past in en versterkt ruimtelijke structuur 
stationsomgeving

• Past in stedelijk parkeerbeleid



Welke aandachtspunten?

• Gevolgen binnenstedelijke parkeerbalans

• Ruimtelijke inpassing i.r.t. omgeving

• Gevolgen voor de verkeersdruk op omliggende 
wegen en straten (c.q. de buurt)

• Gevolgen voor milieu en leefbaarheid (c.q. de 
buurt)



Gevolgen parkeerbalans binnenstad

• Binnenstedelijke parkeerbalans bepaalt op 
maximum 7.300 ppl in de binnenstad

• Huidige binnenstedelijke aanbod is circa 7.200 
ppl

• Door uitbreiding P&R Parallelweg worden circa 
170 ppl ‘toegevoegd’

• Echter door andere (parallelle projecten (RMP-
Noorderbrug, TVM) worden max. 125 ppl 
‘verwijderd’ 

• Derhalve past uitbreiding P&R Parallelweg 
‘binnen’ binnenstedelijke parkeerbalans



Enkele artist impressions



Gevolgen omgeving (o.a. 
verkeer en milieu) 

• Door uitbreiding P&R-voorziening Parallelweg 
(sec) neemt aantal verkeersbewegingen in 
omgeving toe met 350 tot max. 750 per etmaal

• Echter cumulatief effect (incl. effect tram en A2-
tunnel) leidt tot een ‘stand still’ c.q. afname op 
diverse straten in de omgeving  

• Derhalve geen verslechtering van 
verkeersleefbaarheid c.q. milieusituatie in de 
omgeving (m.n. Wyck en St. Maartenspoort)



Proces met stakeholders I

• Met NS Stations (initiatiefnemer) heeft 
afstemming plaatsgevonden over o.a. nut en 
noodzaak, financiering en inpassing

• Met provincie Limburg en Ministerie I+M heeft 
afstemming plaatsgevonden over m.n. nut en 
noodzaak en financiering

• Met omgeving heeft afstemming plaatsgevonden 
met diverse buurtkaders (o.a. OIW, Oud-Wyck 
en St. Maartenspoort)



Proces met stakeholders II

• Buurtkader St. Maartenspoort was/is ‘kritisch’ 
t.o.v. dit initiatief

• Gezamenlijk met buurtkader St. Maartenspoort 
wordt ‘plan’ opgesteld, waarin enerzijds P&R-
uitbreiding past en anderzijds de 
‘verkeersleefbaarheid’ in St. Maartenspoort 
wordt verbeterd; gemeente en buurtkader 
hebben wederzijds ‘vertrouwen’ uitgesproken 
over dit proces en deze dubbeldoelstelling (mei-
juli 2012) 



Financieel kader

• Stichtingskosten uitbreiding P&R Parallelweg 
bedragen circa € 2,9 mio

• De ‘rendabele investering’ bedraagt circa € 1,4 
mio, welke wordt gedragen door NS Stations

• De ‘onrendabele investering’ bedraagt circa € 1,5 
mio, waarvan Ministerie I+M circa € 1 mio 
draagt, de Provincie Limburg betaalt € 250.000 
en de gemeente Maastricht draagt (maximaal) €
250.000 bij

• Dekking gemeentelijk aandeel t.l.v. 
‘Parkeerfonds’

• Er komt een ‘winstdelingsregeling’ tussen NS 
Stations en Regio (Provincie/Gemeente)



Proces

• Raadscie SMM: voorstel om in te stemmen met  
aanpak en proces (mei 2012)

• Gemeente+Buurtkader werken aan gezamenlijk 
plan (mei-juli 2012)

• Definitieve besluiten en evt. overeenkomst 
(najaar 2012)

• Evt. planologische procedures (2012-2013)

• Evt. realisatie (2014)




