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1 Inleiding 

De gemeente Maastricht heeft aan Goudappel Coffeng gevraagd om de verkeersaf-
wikkeling op het kruispunt Viaductweg – Franciscus Romanusweg tijdens de bouw 
van de tunnel A2 te onderzoeken. In deze memo is ingegaan op de volgende vragen: 

1 Hoe is de verkeersafwikkeling op het kruispunt Viaductweg – Franciscus 
Romanusweg tijdens de bouw van de tunnel A2? 

2 Wat is het effect van het afsluiten van het verkeer vanaf de N2 noord naar 
de Scharnerweg-west op de intensiteiten op het Noorderbrugtrace? 

3 Wat is het effect van het afsluiten van het verkeer vanaf de N2-noord naar 
de Scharnerweg-west op de intensiteiten op de Franciscus Romanusweg? 

 
De drie vragen zijn per vraag beantwoord in de hoofdstukken 2 tot en met 4. In 
hoofdstuk 5 zijn de conclusies van de analyses opgenomen. 
 
Voor het beantwoorden van bovengenoemde vragen is gebruik gemaakt van de 
volgende basisgegevens: 
■ huidige verkeersregelingen kruispunt Viaductweg – Franciscus Romanusweg; 
■ prestatiegegevens kruispunt Viaductweg – Franciscus Romanusweg uit de Kwali-

teitscentrale (KWC, november 2010 en november 2011); 
■ intensiteiten uit Paramics-verkeersmodel Avenue2 voor de referentiesituatie, fase 

1 tijdens de bouw (medio 2011 – medio 2012) fase 2 tijdens de bouw (medio 2012 
– voorjaar 2014); 

■ intensiteiten kruispunt N2 – Scharnerweg uit nulmeting. 
 
 

 



 

2 Verkeersafwikkeling Viaductweg – Franciscus 

Romanusweg tijdens bouw tunnel A2 

Na vergelijking van de intensiteiten uit het Paramics-model van Avenue2 van fase 1 
(situatie met gewijzigd Europaplein en slinger N2) en fase 2 (verlegde N2, “koud” 
kruispunt N2 – Scharnerweg) op het kruispunt blijkt dat de effecten ten opzichte van 
de referentiesituatie beperkt zijn. Fase 1 is de situatie zoals deze sinds eind 2011 
functioneert. Fase 2 zal vanaf medio 2012 worden gerealiseerd en is maatgevend.  
 
2.1 Fase 1 op basis van prestatiegegevens KWC 

Er zijn gegevens gebruikt voor een werkweek in november 2010 (referentiesituatie) 
en een werkweek in november 2011 (fase 1). Uit de vergelijking van de intensiteiten 
blijkt dat op het kruispunt Viaductweg – Fransciscus Romanusweg vooral de ver-
keersstromen van en naar de Willem Alexanderweg zijn toegenomen (toename ge-
middelde werkdag ongeveer 18%).  
 
Op de verkeersstromen van en naar de Franciscus Romanusweg (richtingen 6, 7, 8 
en 10) is er sprake van een lichte afname (afname gemiddelde werkdag ongeveer 
4%). Op de linksafslaande verkeersstroom van de Viaductweg-oost (richting 6) is er 
ook in de spitsperioden sprake van een afname (ochtendspits -6%, avondspits -
10%).  
 
Er zijn wel enkele richtingen van en naar de Franciscus Romanusweg die in een 
spitsperiode een toename laten zien. Het betreft de volgende toenames: 
■ ochtendspits rechtsaf (richting 7): ongeveer +12%; 
■ avondspits rechtdoor/linksaf (richting 8): ongeveer +5%; 
■ avondspits rechtsaf vanaf de Viaductweg-west (richting 10): ongeveer +4%. 
Deze toenames in de spitsperioden voor deze richtingen zijn tegengesteld aan de 
resultaten van het Paramicsmodel waar deze intensiteiten gelijkwaardig blijven of 
licht afnemen. 
 
In de gegevens voor de Viaductweg is een fout in de metingen aanwezig waardoor 
voor deze intensiteiten geen vergelijking is gemaakt.  
 
Naast de intensiteitsgegevens zijn er ook gegevens over het percentage cycli waarin 
bij de verkeerslichten niet het volledige verkeersaanbod wordt verwerkt. Zonder dat 
dit uitgebreid is geanalyseerd, komt uit deze gegevens het beeld naar voren dat dit 
op de Willem Alexanderweg in fase 1 vaker voorkomt dan in de referentiesituatie. Op 
de Fransciscus Romanusweg blijft dit gelijkwaardig. 
 
2.2 Fase 2 op basis van Paramics-model Avenue2 

In de ochtendspits zijn de effecten op de verkeersafwikkeling beperkt en op te van-
gen binnen de huidige verkeersregeling. De huidige problemen op de Willem-
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Alexanderweg op de linksafslaande richting vanaf de Noorderbrug naar de Willem-
Alexanderweg nemen volgens de Paramics-intensiteiten af ten opzichte van de refe-
rentiesituatie waardoor er geen sprake is van een verslechtering. Voor fase 1 ver-
wachtte het Paramicsmodel echter ook een gelijkwaardig tot iets lager verkeersbeeld 
voor verkeer van en naar de Willem Alexanderweg, terwijl blijkt dat hier sprake is van 
een toename (zie paragraaf 2.1). Wel bljft in fase 2 het probleem op de Willem-
Alexanderweg bestaan. De intensiteit op deze richtingen is echter iets afgenomen 
ten opzichte van de referentiesituatie waardoor er geen sprake is van een verslechte-
ring. 
 
In de avondspits is er in het Paramics-model sprake van een toename van de ver-
keersstromen vanaf de Franciscus Romanusweg van bijna 25% (125 voertuigen in 2 
uur). De toename betreft vooral rechtsafslaand verkeer (richting 7). Deze toename is 
met de huidige groentijden uit de KWC net te verwerken in de regeling (verzadi-
gingsgraden worden 90% a 95%). Er is extra ruimte in de regeling aanwezig om dit 
verkeer met lagere verzadigingsgraden te kunnen verwerken. Echter: dit extra ver-
keer kan bij de kruispunten met de Meerssenerweg en de A2 tot afwikkelingsproble-
men leiden. Het is dus de vraag of deze toename gefaciliteerd kan en moet worden. 
Wanneer het Paramics-model voor fase 2 een soortgelijke onderschatting van de 
effecten laat zien als voor fase 1 is geconstateerd, kunnen grotere problemen ont-
staan. 
 
Onderdeel van het verkeersmanagementplan van Avenue2 voor fase 2 is het omlei-
den van het oorspronkelijke afslaande verkeer op het kruispunt N2 – Scharnerweg. 
Deze maatregel is niet opgenomen in het dynamische verkeersmodel, maar de ge-
wenste omleidingsroutes zijn wel opgenomen in tabel 7.2 van het verkeersmanage-
mentplan van Avenue2. De toename van de intensiteiten op de Franciscus Roma-
nusweg in fase 2 betreft een ongewenst route-effect (verkeer moet via Europaplein 
rijden). Ook vanuit dit oogpunt is het de vraag of de groentijden op de Franciscus 
Romanusweg wel moeten worden verhoogd. Er wordt daarom ingezet op een goede 
verkeersafwikkeling op het Europaplein en het goed aangeven en ondersteunen van 
de gewenste alternatieve routes. Hierdoor is te verwachten dat de toename minder 
groot zal zijn dan uit het Paramicsmodel naar voren komt. 
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3 Effect afsluiten N2 noord <-> Scharnerweg-west 

op intensiteiten Noorderbrugtrace (fase 2) 

Uit vergelijking van de Paramics-intensiteiten van de referentiesituatie met die van 
fase 2 blijkt dat de effecten beperkt zijn. De verkeersstroom in westelijke richting 
neemt licht toe en die in oostelijke richting neemt licht af.  
 
In de ochtendspits is er sprake van een toename in westelijke richting van bijna 6% 
op de Viaductweg en blijft de intensiteit op de Noorderbrug gelijk. In oostelijke rich-
ting is er een afname op de Noorderbrug en Viaductweg ongeveer 5%. In de avond-
spits zijn de effecten kleiner: ongeveer 2,5% toename op beide rijrichtingen van de 
Viaductweg, ongeveer 3% afname voor verkeer vanaf de Noorderbrug en ongeveer 
0,5% toename voor verkeer naar de Noorderbrug. Door uitvoering van de maatrege-
len om het verkeer via het Europaplein te laten rijden, zal de toename van verkeer in 
oostelijke richting op de Viaductweg lager zijn dan verwacht., 
 

4 Effect afsluiten N2-noord <-> Scharnerweg-west 

op intensiteiten Franciscus Romanusweg (fase 2) 

Uit vergelijking van de Paramics-intensiteiten van de referentiesituatie met die van 
fase 2 blijkt dat in de ochtendspits de verkeerstroom op de Franciscus Romanusweg 
richting het station met ruim 8% afneemt. Vanaf het station is er een toename van 
bijna 4%. In de avondspits is het effect groter: een toename van ruim 1% voor de 
verkeersstroom naar het station en bijna 25% toename voor de verkeersstroom vanaf 
het station. Bij deze toename geldt dezelfde opmerking als in hoofdstuk 2 is ge-
maakt: de gewenste omleidingsroute voor verkeer vanaf het kruispunt N2-
Scharnerweg (via het Europaplein) is niet opgenomen in het dynamische verkeers-
model van Avenue2. Er wordt daarom ingezet op het aantrekkelijker maken van de 
gewenste omleidingsroutes zodat de route via de Franciscus Romanusweg minder 
wordt gebruikt. Er is daarom een lagere toename te verwachten dan in het Para-
micsmodel wordt voorspeld. 
 

5 Conclusies 

De verkeersafwikkeling op het kruispunt Viaductweg – Franciscus Romanusweg zal 
tijdens de bouw van de tunnel A2 op een gelijkwaardig afwikkelingsniveau blijven als 
in de situatie voor start van de bouw. Voor de huidige fase 1 is er in het algemeen 
sprake van een lichte afname van de verkeersstromen. Voor enkele richtingen is er in 
een spitsperiode een beperkte toename die binnen de verkeersregeling kan worden 
opgevangen. Alleen op de Willem Alexanderweg is sprake van een verslechtering.  
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Voor fase 2 (kruispunt Scharnerweg “koud”) kan de intensiteit op het Noorderbrugtra-
ce en de Franciscus Romanusweg wel toenemen. De toename kan binnen de ver-
keersregeling op het kruispunt Viaductweg – Franciscus Romanusweg worden ver-
werkt, maar de toename is ongewenst vanwege de mogelijkheid van verstoring van 
de verkeersafwikkeling op de Viaductweg (samenhang met kruispunt Meerssener-
weg en de Geusselt). Om de toename te voorkomen, wordt ingezet op een goede 
verkeersafwikkeling op het Europaplein en het goed aangeven en ondersteunen van 
de gewenste alternatieve routes. 
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