Tramhalte Platte Zaol

Een tramverbinding tussen Hasselt en
Maastricht levert een belangrijke bijdrage aan
de bereikbaarheid en economie van Maastricht.
De tram is van groot belang voor de
samenwerking tussen beide Limburgen op het
gebied van economie, cultuur, toerisme en
vrijetijdsbesteding. Maar zeker ook voor
studenten die deels in Maastricht en deels in
Hasselt of Diepenbeek studeren.
De gekozen route loopt via de Maasboulevard
en de Wilhelminabrug en kruist daarbij “de
Platte Zaol”. “Halte Platte Zaol” kan een
belangrijke rol vervullen in de bereikbaarheid en
de opwaardering van de Griend en omgeving.
Door juist op deze plek een halte te maken is het
mogelijk om hier direct mensen naar toe te
brengen en vanuit deze plek zowel de stad als de
Griend te bereiken. Hierdoor ontstaan nieuwe
routes en koppelingen die de levendigheid van
het totale gebied kunnen verbeteren en een
beter verblijfsklimaat kunnen opleveren.
(AtelierResearchCreatieveHerbestemming).
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Mogelijke profielen tramhalte

Met de komst van de tramhalte moet het
straatprofiel opnieuw worden ingericht. Hieronder
zijn drie mogelijkheden uitgezet met de voor en
nadelen.

+ Makkelijk toepasbaar binnen de huidige situatie.
-Gemengde verkeersstromen.

Conclusie: Vanwege het smalle straatprofiel, de
aansluiting op verkeersstromen en veiligheid is in
het voorstel voor een tramhalte bij de Platte Zaol
gekozen voor straatprofiel C.

+ Makkelijk toepasbaar binnen de huidige situatie.
+ Één duidelijke halte.
- Gemengde verkeersstromen

+ Minder krap straatprofiel (één halte minder)
+ Betere koppeling met fietsroute richting de Griend.
+ Fietsers gescheiden van openbaar vervoer.
+ Directe koppeling met het observatiedek.
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Nieuwe situatie

Het bovengebied van de Platte Zaol zal meer
dan alleen een tramhalte worden. Het wordt
een integraal knooppunt waarin er een degelijke
connectie met de Griend wordt gemaakt.
Aan de zuidzijde ontstaat er een aangenaam
verhoogd verblijfsgebied met uitzicht over de
Maas. Met een trap wordt er een verbinding
gemaakt met het lagergelegen gebied. Hier
bevindt zich de horecavoorziening van de Platte
Zaol met een terras aan de Maas.
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Terras horecavoorziening Platte Zaol 4.
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Actualiteit
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