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Gebiedsontwikkeling A76
ZONE

ZUIDSTAD,
INTERNATIONALE
TRANSITIE
HOTSPOT
In de rapportage Zuidstad, internationale transitie
hotspot (april 2018) is een gebiedsgericht
programma voorgesteld waarin een van de
programmalijnen ‘de A76 als drager’ is. Deze
rapportage geeft een nadere uitwerking hiervoor
in de vorm van een onderzoek naar een
Gebiedsontwikkeling van deze A76-zone.

Gebiedsontwikkeling A76
ZONE
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Samenvatting
Gebiedsontwikkeling
A76 zone
De A76 is van belang op vele schaalniveaus.
Internationaal geldt de A76 als een cruciale
oost-west schakel tussen de zuidflank van het
Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit. (EU)Regionaal,
als verbinding tussen de steden Aachen en
Genk/Hasselt, maar ook als as tussen de economische topclusters, zoals de RWTH Aachen,
Parkstad Limburg, Chemelot en VDL Nedcar.
De A76 wordt samen met de A2 beschouwd als
een belangrijke ruggengraat van Zuid-Limburg.
De weg is een strategische schakel binnen
de internationale oost-west as en is van grote
waarde voor het vestigingsklimaat in de regio.
De internationale ligging van de A76 en de parallel lopende N281 zijn voor de maakindustrie van
zowel de clusters VDL/Nedcar, Chemelot, als
ook bedrijven op de Woonboulevard, Roda Boulevard, Avantis/Trilandis essentieel en voorziet
daarmee in de bereikbaarheid van een gebied
met vele arbeidsplaatsen. Een goede doorstroming op de A76 biedt kansen voor het vergroten
van de werkgelegenheid, op regionaal, maar
zeker ook op lokaal niveau.
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voorzieningen in voertuigen en de connectiviteit
tussen voertuigen onderling. Ook ontwikkelingen
op het gebied van Green Mobility bieden kansen
voor de verduurzaming van de bereikbaarheid in
dit gebied, zoals bijvoorbeeld snelfietspaden en
waterstoftankstations.

Echter, de A76 is nu een autosnelweg met te
smalle baanvakken, een bochtig profiel, te veel
en te korte afritten die het fors toegenomen verkeersaanbod niet meer veilig kunnen verwerken.
Dit leidt tot stagnering van de verkeersdoorstroming, filevorming en vele ongelukken. Het dichtslibben van de A76 werpt ook belemmeringen op
voor de verdere ontwikkeling van de Brightland
Campussen, VDL Nedcar en de aansluiting met
de RWTH in Aachen. Ook het perspectief van
Aviation Valley als toekomstige logistieke hub
voor de Euregio verliest z’n glans. Regionale
en lokale bedrijven worstelen eveneens met de
haperende bereikbaarheid.

Een vervlochten gebiedsopgave
Er wordt in dit geval beslist niet gekozen voor
een eenzijdige infrastructurele/ mobiliteits
benadering, omdat juist in dit dichtbevolkte
stedelijke gebied vele ontwikkelingen met elkaar
vervlochten zijn. Inspanningen op het gebied
van het vergroten van de veiligheid van de A76
en de robuustheid van het netwerk worden
gecombineerd met het ruimtelijk als ecologisch
opwaarderen van het huidige landschap. De weg
ligt namelijk in het Geleenbeekdal waar op het
gebied van water/klimaatadaptie grote opgaven
spelen rond wateroverlast en droogte. Daarnaast is het recreatief en natuurlijk landschap
(waaronder N2000) nu versnipperd doordat de
A76, het spoor en diverse bedrijventerreinen
flinke barrières vormen. Het verminderen van
de barrièrewerking van de A76, biedt daarbij
alle perspectief om het versnipperde landschap
meer in samenhang te ontwikkelen en zo het
imago van het gebied te vergroten. Met nieuwe
toeristische impulsen in het bestaande beekdallandschap (gebied met de hoogste kastelendichtheid van Nederland), kan het gebied kracht
worden bijgezet. Lopende ontwikkelingen van
doorgaande hoogwaardige recreatieve fietsverbindingen, zoals o.a. de Leisure Lane, is een
goed voorbeelden. Met een integrale benadering
kan tevens een bijdrage worden geleverd aan
de verbetering van de leefkwaliteit van enkele
woongebieden, direct gelegen langs de snelweg.

Ontwikkeling gericht op slimme en duurzame
mobiliteitsmaatregelen dragen zeker ook bij aan
het ‘ontlasten’van de A76. Voorbeelden daarvan zijn een gezamenlijke werkgeversaanpak,
Mobility as Service concepten, verkeersmanagement, C-ITS op veiligheid en doorstroming en de
ontwikkeling van snelfietsroutes. Hiermee wordt
de benodigde capaciteit verdeeld over de wegen
en modaliteiten en een robuust netwerk gecreeerd door het beter benutten van de bestaande
infrastructuur. Tegelijkertijd kunnen smart mobility/ITS concepten bijdragen aan de doorstroming en de verkeersveiligheid. Denk aan nieuwe
concepten met zelfrijdende auto’s, informatie-

Tegelijkertijd wordt dit gebied onderdeel van
de beoogde ‘internationale transitie Hotspot
Zuidstad’. De snelweg A76 en het aangrenzende
gebied kunnen hét uithangbord worden van
de transities op het gebied van smart mobility,
energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie:
– De internationale ligging van de weg, tussen
de RWTH in Aachen met veel automotive onderzoek en de maakindustrie bij VDL Nedcar, maakt
van de A76 is een ideale innovatieve testsnelweg voor de toepassingen van smart mobility
– De ruimte op of langs de snelweg kan worden
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benut voor energiewinning door het plaatsen van
PV-panelen op schermen of op knooppunten en
aansluitingen, de winning van warmte en koude
uit asfalt en duurzame verlichting. Verder zijn er
in het gebied diverse groevegebieden gelegen,
die ingezet kunnen worden ten behoeve van
energieopwekking.
– Bij eventuel aanpassingen van de infrastructuur van de A76 en de directe omgeving zijn er
volop kansen om circulair te gaan werken. Zoals
adaptief/modulair bouwen, slim grondgebruik,
maximaal recyclen met bijvoorbeeld bio-asfalt,
het oprekken van de levensduur van materialen
maar ook service gericht inkopen.
– Het unieke Geleenbeekdal, waarin de A76
alsook het spoortracé is gelegen, wordt een dal
waarin het water weer de ruimte krijgt om op
natuurlijke wijze te infiltreren en extreme buien
het hoofd beidt. Het hermeanderen van de beek
en het opheffen van (infrastructurele) blokkades
heeft daarbij prioriteit.
Denkrichtingen gebiedsontwikkeling A76
zone; een blokkendoos om verder mee door
te bouwen
Het perspectief voor de A76-zone heeft geleid
tot een eerste drie integrale denkrichtingen over
de toekomstige gebiedsontwikkeling:
Gerichte ingrepen A76 (as vasthouden, mogelijk
verbreden)
Bij de eerste denkrichting wordt gestreefd naar
meer veiligheid en een betere doorstroming
van het verkeer. Daarbij wordt onder meer
gedacht aan een verbreding van de snelweg op
de huidige locatie. Daarnaast zijn maatregelen
nodig voor slimme en duurzame mobiliteit. De
aanpassing van de snelweg wordt gecombineerd met forse landschappelijke ingrepen om
de barrièrewerking te verminderen. Al deze
mobiliteitsontwikkelingen worden in samenhang
ontwikkeld met nieuwe economische initiatieven,
landschappelijke aanpassingen in het Geleenbeekdal op het gebied van water/klimaat, natuur,
recreatie en toerisme en diverse duurzaamheids-maatregelen.

hang met nieuwe economische initiatieven, een
landschappelijke impuls door een Ecoduct XXL
en diverse duurzaamheidsmaatregelen.
Infrastructurele aanpassing (as verschuiven en
barrière verminderen)
In de derde denkrichting wordt het tracé van de
A76 in het beekdal (deels) verlegd en verbreed
en gecombineerd met forse landschappelijke
inpassingen, zodat invulling gegeven kan worden aan de veiligheidsopgave, de verkeersdoorstroming en de ruimtelijke vraagstukken gericht
op natuur, ecologie, water/ klimaatadaptatie
en recreatie. Hierbij zal kwalitatief een grotere
landschappelijke impuls ontstaan dan bij denkrichting 1 en wordt beoogd de leefkwaliteit voor
woongebieden langs de A76 sterk te verbeteren.
Daarbij geldt ook dat in samenhang nieuwe economische ontwikkelingen en diverse duurzaamheidsmaatregelen wordt ontwikkeld.
/ In hoofdstuk 1 zijn de kansen en opgave van
de A76 zone nader verkend welke leiden tot een
de denkrichtingen voor de gebiedsontwikkeling
van de A76 zone in hoofdstuk 2/

Invloedssfeer A76

Regionale netwerkstructuur benutten (inclusief
smart mobility)
De tweede denkrichting focust op het slim
gebruik maken van de bestaande infrastructuur
om de robuustheid van het netwerk te vergroten.
Zo wordt er gedacht aan de realisatie van een
parallelle structuur om de intensiteitsbelasting
op de A76 te verminderen. Maar ook aan het
toepassing van slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen. Binnen deze denkrichting
zullen er sowieso op de A76 ook aanpassingen
moeten worden gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook bij deze optie krijgen
alle mobiliteitsontwikkelingen gestalte in samen-
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Hoofdstuk 1
onderzoek naar
opgaven en kansen
A76 zone
1.1 — Infrastructuur; opgaven op het gebied van
veiligheid, robuustheid en
doorstroming
Internationale ligging en huidig gebruik A76
Internationale ligging en huidig gebruik A76
Belangrijke thema’s voor de mobiliteit in de regio
Zuid-Limburg zijn het verbeteren van de doorstroming, de verduurzaming van de mobiliteit,
veiliger verkeer en het versterken van grensoverschrijdende mobiliteit. Een goede doorstroming
en grensoverschrijdende mobiliteit is met name
van groot belang voor vestigings- en leefklimaat
Zuid-Limburg.
De regio Zuid-Limburg neemt een belangrijke
positie in binnen het internationale netwerk van
snelwegen. Waar de A2 de noord-zuid verbinding
is tussen Luik en Eindhoven/Randstad, heeft
de A76 een oost-west oriëntatie. Samen met
de E313/E40 in België (gelegen ten Zuiden van
Zuid-Limburg) en de E314/A2/56/46 (gelegen ten
westen/noorden van Zuid-Limburg) is de A76 een
van de belangrijkste de verbindingsassen die de
Vlaamse Ruit (Brussel Antwerpen) in het westen
en de regio Keulen en Düsseldorf in Duitsland
met elkaar verbindt.
Puur bezien vanuit reisafstand, blijkt de A76 de
kortste route te zijn tussen deze 2 internationale
regio’s. Daarmee is deze snelweg zeer strategische gelegen. Beide regio’s zijn binnen een uur
bereikbaar. Het vrachtverkeer vanuit Antwerpen/
Brussel gebruikt de A76 ook, maar maakt meestal gebruik van de E40. Deze snelweg is onderdeel van het Europese snelwegroute netwerk. De
A76 is dat niet.
De A76 loopt vanaf de Belgische grens nabij
Stein tot aan de Duitse grens. Het deel tussen Knooppunt Kerensheide en knooppunt Ten
Esschen (noordelijk tracé) is het gebied met de
meeste knelpunten. Dit deel is gelegen in het
dal van de Geleenbeek en vormt samen met
het spoor de hoofdslagader van dit gebied. De
snelweg is ingeklemd tussen de relatief dichte
bebouwing van het Beekdal.
Vanaf Ten Esschen splitst de A76 zich in 2 delen
(A76 en N281). Nabij Avantis, vlak voor de Duitse
grens komen de 2 wegen weer samen. Dit laatste deel is van recentere datum en sluit aan op
de A79.
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Op het noordelijk tracé van de A76 liggen er
opgaven rond de doorstroming en de veiligheid van de snelweg. Tijdens de ochtend- en de
avondspits, zijn er regelmatig opstoppingen en
files. Door de haast antieke vormgeving van de
snelweg is de verkeersveiligheid ook in het geding. Het bochtige tracé, met beperkte zichtlengte en de vele korte op- en afritten, zijn daar debet
aan. Daarnaast blijkt het verkeersnetwerk niet
voldoende robuust. Bij ongevallen of calamiteiten
zijn er onvoldoende vervangende opties binnen
de regio.
De A76 tussen Kerensheide en Ten Esschen is
een intensief gebruikte snelweg. De weg vervult
een sterke doorgaande en internationale functie,
maar wordt ook veel gebruik door (boven)regionaal woon- en werkverkeer. Om beter inzicht
te krijgen welke verschillende soorten verkeer
gebruik maken van de A76 is het verkeersmodel
Westelijke Mijnstreek gebruikt.
Op basis van een Selected Link analyse van de
A76 (tussen Schinnen en Spaubeek) blijkt de
A76 een sterke bovenregionale functie te hebben. Slechts 31% van het autoverkeer heeft een
herkomst of bestemming in de regio Parkstad en/
of Westelijke Mijnstreek. De rest van het autoverkeer (69%) is dus bovenregionaal. Voor vrachtverkeer ligt dit percentage nog hoger; 85% van
het vrachtverkeer is bovenregionaal.
Het aandeel internationaal verkeer op de A76 is
ook erg hoog. Van het autoverkeer heeft 27%
een herkomst of bestemming in het buitenland
en van het vrachtverkeer zelfs 48%. Tweederde
van het internationale vrachtverkeer is bovendien doorgaand vrachtverkeer tussen België en
Duitsland.
Het grote aandeel internationaal verkeer wordt
grotendeels veroorzaakt door de ligging van
Zuid-Limburg tussen België en Duitsland.

Ligging A76 in internationaal
verband

Onderstaande afbeeldingen geven het aandeel
internationaal autoverkeer (herkomst óf bestemming in het buitenland) en internationaal doorgaand autoverkeer (herkomst én bestemming in
het buitenland) weer.

Onderstaande afbeeldingen geven het aandeel
bovenregionaal vrachtverkeer weer.
Dit is verkeer met een herkomst of bestemming
buiten de regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.

In rood trace-deel waar knelpunten
zijn
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Verkeersveiligheid A76
Rijden op de A76 geeft een verkeersonveilig
gevoel, maar is dit terecht?

Knelpunten die de doorstroming op de A76
belemmeren

De veiligheid op de A76 is in het geding

Om een beeld te vormen van de verkeersveiligheid op de A76 is het aantal ongevallen in de
periode 2014 t/m 2016 onderzocht en vergeleken
met andere snelwegen in Limburg.
Het aantal ongevallen met dodelijke afloop en
met letsel is te gering om betrouwbare conclusies
te kunnen trekken. Het aantal ongevallen met
uitsluitend materiële schade (UMS) is hiervoor
wel een geschikte graadmeter.
Uit de gegevens blijkt dat er op de A76 tussen
Kerensheide en Ten Esschen relatief veel van
dit soort ongevallen gebeuren (213 per miljard
voertuigkilometer). Vergeleken met het gemiddelde van andere snelwegen in Limburg (141 per
miljard voertuigkilometers) gebeuren er op de
A76 tussen Kerensheide en Ten Esschen ruim
50% meer ongevallen. De A76 (tussen Kerensheide en Ten Esschen) is daarmee de onveiligste
snelweg van Limburg.
In 2017 gebeurden er op dit wegvak 40 ongelukken. Dat is dus bijna 1 ongeluk per week, met behalve materiële schade ook telkens veel vertraging als gevolg van één of meerdere afgesloten
rijstroken.
Met de toenemende verkeersdrukte en filevorming zal dit aantal ongelukken in de toekomst
nog verder toenemen.

Bochtig profiel A76

Ongeval A76 Spaubeek
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Verouderde autosnelweg
De A76 tussen Kerensheide en Ten Esschen
stamt uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Sindsdien zijn de richtlijnen voor snelwegontwerp
vanzelfsprekend meerder malen gemoderniseerd. Het ontwerp van de A76 is echter niet of
nauwelijks aangepast. Het ontwerp van de A76
is vergeleken met de meest recente richtlijnen
voor snelwegontwerp (ROA). Hieruit blijkt dat het
ontwerp op veel punten niet meer voldoet aan de
eisen van deze tijd.
Het wegtracé van de A76 tussen de knooppunten Kerensheide en Ten Esschen is een aaneensluiting van bogen. Deze bogen zijn veelal
te krap vormgegeven. Hierdoor zijn bovendien
de die zichtafstanden voor de weggebruiker
onvoldoende. Doordat bijna het gehele tracé is
ingedamd met geleiderail (soms met schildjes
tegen verblinding door tegenliggers) die te dicht
op de verharding is geplaatst, wordt het zicht nog
verder beperkt. Ook de aanwezige bergings- en
vluchtafstanden zijn op veel plaatsen onvoldoende. Dit geldt zowel voor de hoofdrijbaan als voor
de toe- en afritten. Dit maakt het wegtracé erg
onoverzichtelijk voor de weggebruiker.
In onderstaande tabel is voor de hoofdrijbaan en
de toe- en afritten weergegeven op welke punten
voldaan wordt aan de richtlijnen (groen) en op
welke punten niet (rood).

Conclusie verkeersveiligheid
Rijden op de A76 tussen Kerensheide en Ten
Esschen geeft een verkeersonveilig gevoel. Uit
de analyse van ongevallencijfers blijkt dat er 50%
meer ongevallen gebeuren op dit traject dan op
een gemiddelde snelweg in Limburg.
Een mogelijke oorzaak hiervan is het ontwerp
van de A76 dat op de meeste punten niet aan de
geldende richtlijnen voldoet. Het aanpassen van
het ontwerp, zodat het wel aan de richtlijnen voldoet is mogelijk. Hiervoor is extra profielbreedte
nodig en dienen de scherpe bochten bij Spaubeek en Nuth aangepast te worden. Aangezien
de A76 op dit gedeelte ingeklemd ligt tussen de
spoorlijn en bebouwing zal dit op delen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving.

Uit de tabel blijkt dat de A76 in hoofdlijnen op drie
gebieden niet voldoet aan de richtlijnen:
– Boogstralen zijn te krap.
– Dwarsprofiel is te smal.
– Turbulentielengte tussen de toe- en afritten is
te kort.
De combinatie van te krappe boogstralen en een
te smal dwarsprofiel leidt ertoe dat de zichtlengte
op veel plaatsen te kort is. Dit is verkeersonveilig,
omdat bestuurders dan niet tijdig kunnen reageren op het verkeer dat voor hen rijdt.
Verder valt op dat de toe- en afritten bij Schinnen en Nuth op een aantal punten niet voldoen
aan de richtlijnen, maar deze komen te vervallen
bij de aansluiting van de Buitenring Parkstad
Limburg (BPL) op de A76.
In de volgende afbeelding is een vergelijk
gemaakt tussen het huidige profiel van de A76
en het gewenste profiel van een autosnelweg
conform de ROA.

Bovenstaande figuur toont aan dat op vele punten de A76 niet voldoet
aan ontwerprichtlijn ROA

Om te voldoen aan de ontwerprichtlijnen voor de
autosnelwegen (120 km/uur), zouden de boogstralen moeten worden verruimd tot minimaal
1500m en is er een extra benodigde breedte per
rijbaan van ca. 4,5 meter nodig voor de vluchten bergingsruimte.

[ UNDER PROGRESS ]
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Robuustheid A76

Doorstroming A76

Het nationale/internationale verkeerssysteem van
snelwegen in Zuid-Limburg is direct en efficiënt.
De drie grote steden (Maastricht, Parkstad en
Sittard-Geleen) zijn direct met elkaar verbonden
door directe en efficiënte snelwegen. De kern
is een driehoekige structuur, gelegen rondom
een groen open landschap. Op de hoekpunten
daarvan zijn de drie regionale Brightlands Campussen gelegen, die daarmee haast perfect met
elkaar verbonden zijn. De driehoekige structuur
heeft aan alle zijden uitlopers in de richting van
overige belangrijke economische clusters. Richting het noorden de verbinding met VDL Nedcar
en de haven in Born, in zuidoostelijke richting de
connectie met Avantis/Trilandis en 10 kilometer
verderop de RTWH in Aachen. In het zuidwesten
gaat het over de verbinding met de logistieke
knoop Maastricht-Eijsden. Schematisch levert dit
een structuur op in de vorm van een ‘A’. (kaartje
‘A’). Deze vorm heeft als consequentie dat de
verbinding in noordelijke richting (Eindhoven en
Randstad) slechts een enkele verbinding heeft
en daarin schuilt ook een zekere kwetsbaarheid.
In het geval van een calamiteit op de A76 kan
het verkeer gebruik maken van een alternatieve
route over het hoofdwegennet via de A2 en de
A79. Dit betekent echter een extra reisafstand
van ongeveer 13 kilometer. In de praktijk kiest
veel verkeer er dan ook voor om aan te sluiten
in de file en langs de calamiteit te rijden (indien
mogelijk) of om via het onderliggende wegennet
te rijden.
Uit data-analyse blijkt dat de verkeersintensiteiten op de A2 en de A79 slechts 5 tot 10% stijgen
tijdens calamiteiten op de A76. De A79 heeft
gedurende de hele dag voldoende restcapaciteit
om deze stijging te verwerken. De A2 is tijdens
de spitsuren zwaarbelast. Als een calamiteit op
de A76 zich in de spits voordoet leidt dit tot extra
vertraging op de A2.

De doorstroming op de A76 komt steeds vaker
onder druk te staan. Op basis van een Datack
analyse van de rijsnelheden in 2017 luidt de
conclusie dat er tijdens de spitsen steeds vaker
en structureler filevorming optreedt op zowel
de hoofdrijbaan links als de hoofdrijbaan rechts
tussen de knooppunten Kerensheide en Ten Esschen.
Op dit moment (2017) rijden er 85.000 voertuigen per etmaal (beide richtingen samen) over de
A76 (tussen Spaubeek en Schinnen). Tijdens de
ochtend- en avondspitsen bedraagt de verkeersintensiteit per richting 3.250- 3.500 voertuigen
per uur. Deze spitswaarden zijn relevanter dan
etmaalwaarden, omdat de spitsen bepalend zijn
voor de doorstroming.
De theoretische maximale capaciteit van een autosnelweg met 2x2 rijstroken bedraagt ca. 4.100
voertuigen per uur. De verhouding tussen verkeersintensiteit op weg en maximale capaciteit
van de weg (I/C verhouding) is een veelgebruikte
maat ter indicatie van de doorstroming. In de huidige situatie (2017) bedraagt de I/C verhouding
0,8 in de ochtendspits en 0,85 in de avondspits.
Bij een I/C verhouding van >0,7 treedt er (in
meer of mindere mate) vertraging op.
Het wegprofiel van de A76, dat niet aan de
richtlijnen voldoet, heeft echter een negatieve
invloed op de maximale capaciteit van de weg.
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de
hoeveelheid stagnatie die te verwachten is op de
A76 bij toenemende verkeersintensiteiten en I/C
verhouding:
In onderstaande afbeelding is het intensiteitsverloop over de dag weergegeven, waarbij de dikke
groen lijn een gemiddelde werkdag in 2017 weergeeft en de dunne groen lijnen de bandbreedte
in 2017.

Tijdens calamiteiten op de A76 wordt het onderliggende (provinciale) wegennet zwaarbelast.
Dit leidt ook hier tot vertragingen die vaak lang
aanhouden.
Conclusie robuustheid
Het wegennet in Zuid-Limburg is kwetsbaar
voor verstoringen door het ontbreken van goede
parallelle alternatieven voor het hoofdwegennet.
In het geval van een calamiteit op de A76 bestaat
weliswaar de mogelijkheid om via de A2 en de
A79 te rijden, maar vanwege de extra reisafstand
van 13 kilometer kiest het meeste verkeer er dan
voor om via het onderliggende (provinciale) wegennet te rijden. Dit wegennet heeft hiervoor onvoldoende capaciteit, waardoor vaak langdurige
files ontstaan. Tegelijkertijd leidt dit tot overlast in
en rondom de kernen.
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Toekomstverwachting
In de toekomstige situatie (2030) wordt een verkeerstoename verwacht van 85.000 naar 92.000
voertuigen per etmaal. Dit is een toename van
ruim 8% ten opzichte van 2017. De I/C verhouding stijgt hierdoor naar 0,92. Het gevolg hiervan
is dat er tijdens grote delen van de ochtend- en
avondspits filevorming optreedt en dat de spitsen
langer gaan duren, omdat automobilisten de
spitsen gaan mijden. Het reistijdverlies voor alle
verkeer in de regio neemt hierdoor met gemiddeld 10% toe ten opzichte van 2017.
De prognose voor 2030 is gebaseerd op het
WLO scenario Hoog Concentratie. Dit scenario
gaat uit van een toekomst waar hoge economische en demografische groei vooral plaatsvinden
in de Randstad en de grotere steden.
Er is ook een aanvullende overheidsverkenning
uitgevoerd naar het scenario Hoog Spreiding. Dit
scenario gaat uit van een toekomst waar hoge
economische en demografische groei gepaard
gaan met een relatief minder sterke groei van
de Randstad en grote steden en een sterkere
suburbanisatie en groei van regio’s buiten de
Randstad en internationaal. Dit scenario leidt
in 2050 in de regio Zuid-Limburg tot een extra
mobiliteitstoename van 5 tot 7% ten opzichte
van 2030. Vanwege het feit dat de A76 simpelweg niet meer verkeer kan verwerken zal deze
toename vooral op het onderliggende wegennet
terecht komen. De verkeersintensiteit op de A76
stijgt in dit scenario in 2050 naar 97.000 voertuigen per etmaal.
Hierdoor zal de doorstroming verder verslechteren en zal er gedurende een groter gedeelte van
de dag filevorming optreden. Uit de dynamische
simulaties van het scenario 2050 (Hoog Spreiding) blijkt dat het reistijdverlies voor alle verkeer
in de regio toeneemt met gemiddeld 30% ten
opzichte van 2017.
In onderstaande grafiek is de verwachte verkeersgroei op de A76 voor beide toekomstscenario’s weergegeven. De achtergrondkleur geeft
een indicatie van de I/C waarden en de gevolgen
voor de doorstroming, waarbij groen een goede
doorstroming weergeeft en rood een slechte
doorstroming met veel en langdurige filevorming.
Op de linker as worden de etmaalintensiteiten
per jaar weergegeven (mvt/etmaal) en op de
rechter as een indicatie van de bijbehorende I/C
waarde in de spitsen.
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Filevorming in 2017
De filevorming komt in 2017 dagelijks voor op
werkdagen tussen 7.45 en 9.15u ’s ochtends en
tussen 16.45 en 18.15u ’s avonds. Op de rijbaan
richting het oosten ligt de bron van de filevorming
meestal bij een van de toeritten Nuth, Schinnen,
Spaubeek of Geleen en bij de versmalling van 3
naar 2 rijstroken bij Geleen. Vervolgens verplaatst de file zich stroomopwaarts tot Geleen/
Kerensheide en blijft daar gedurende de gehele
spits aanwezig. In onderstaand fileplaatje is dit
goed zichtbaar. Hoe roder en dikker de lijn, hoe
meer vertraging er is.
Op de rijbaan richting het westen ligt de bron van
de filevorming meestal bij de toeritten Schinnen
en Nuth en bij de samenvoeging van de N281 en
de A76. Vervolgens verplaatst de file zich stroomopwaarts tot op de N281. Dat is op onderstaande
afbeeldingen niet zichtbaar. Op de A76 tussen de
Duitse grens en knooppunt Ten Esschen is geen
sprake
van filevorming. De verkeersintensiteiten
liggen hier een stuk lager, omdat het grootste
gedeelte van het verkeer vanaf de N281 komt. In
onderstaande afbeelding is de dagelijkse filevorming op de hoofdrijbaan links weer-gegeven.

duur en lengte snel zullen toenemen. De A76
raakt tussen Kerensheide en Ten Esschen simpelweg overbelast.

Eindconclusie over
veiligheid, doorstroming en
robuustheid A76
De A76 tussen Kerensheide en Ten Esschen
is een intensief gebruikte snelweg. De weg
vervult een sterke doorgaande en internationale functie, maar wordt ook veel gebruikt
door (boven)regionaal woon- en werkverkeer.
Vanwege de drukte en het smalle, bochtige
wegprofiel geeft rijden op de A76 echter een
verkeersonveilig gevoel. Dit gevoel blijkt
terecht, want er gebeuren op dit traject 50%
meer ongelukken dan gemiddeld op Limburgse snelwegen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het ontwerp van de A76 niet
(meer) aan de geldende richtlijnen voldoet;
het wegprofiel is te smal en de bochten zijn
te scherp. Het aanpassen van de bochten en
het wegprofiel is een ingrijpende en kostbare
aangelegenheid, die effecten heeft op de
bebouwde omgeving.
De doorstroming op de A76 tussen Kerensheide en Ten Esschen staat in de huidige situatie al onder druk en dit zal met de verwachte
verkeersgroei verder toenemen met dagelijks
veel filevorming als resultaat. De A76 raakt
snel overbelast.

Conclusie doorstroming
De doorstroming op de A76 tussen Kerensheide
en Ten Esschen staat in de huidige situatie al onder druk. Tijdens de spitsen is er dagelijks sprake
van filevorming tussen Geleen en Nuth en tussen
Ten Esschen en Schinnen. De verwachte verkeerstoename van 85.000 voertuigen per etmaal
in de huidige situatie, naar 92.000 voertuigen per
etmaal in 2030 en 97.000 voertuigen per etmaal
in 2050 zorgt ervoor dat de files qua frequentie,

12
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1.2 — Kansen voor slimme
en duurzame mobiliteit
Naast de aanpak van de A76 zelf, zijn er
mogelijkheden om door de inzet van slimme
een duurzame mobiliteit (‘zachte mobiliteit’)
verkeersdigestie te voorkomen. Daarbij krijgt
de reiziger meer keuzes om snel en betrouwbaar van A naar B te reizen. Het gaat daarbij
om verandering van reisgedrag, de lancering
van een werkgeversaanpak, de inzet van smart
mobility, slimme logistiek en promoten van het
fietsgebruik. Het gaat hierbij met name om het
beter en anders benutten van de bestaande
verkeersnetwerken en knooppunten. Binnen de
regio zijn er de afgelopen jaren diverse successen geboekt met de Heuvellandlijn (tracé
Maastricht-Heerlen) en het programma Maastricht Bereikbaar.
Slimme en duurzame mobiliteit gaat onder meer
over het anders inzetten van het huidige netwerk. Het nadrukkelijker gebruik maken van de
huidige spoorlijn Sittard-Heerlen, analoog aan
de Heuvellandlijn, is een van de opties. Door bijvoorbeeld snellere en frequentere diensten aan
te bieden, kan deze lijn een bijdrage leveren
(concessie loopt tot 2031!) een de algehele
bereikbaarheid van de regio.
Buslijnen
Kansrijk is ook het maken van slimme combinaties en afstemming tussen verschillende
modaliteiten en knooppunten, zoals een betere
aansluiting van bestaande stations op bestaande buslijnen en afslagen van de snelweg. Een
andere kans is de inbedding van de recreatieve
snelfietsroute ‘Leisure Lane’ op de stations
Nuth, Schinnen en Spaubeek, om daarmee het
fietsgebruik te stimuleren. Waar vroeger het
gebruik van een enkel vervoersmiddel de norm
was, worden verschillende modaliteiten mee en
meer gekoppeld om de ketenmobiliteit te versterken. De combinatie van auto en fietsgebruik
is daar een voorbeeld van. Faciliteiten als fietsverhuur en omkleedruimtes langs de Leisure
Lane kunnen deze koppeling effectief maken.
Bij slimme en duurzame mobiliteit gaat het om
een kwaliteitsgerichte aanpak die over het algemeen nog niet overal bewezen is, maar zeker
mogelijkheden biedt voor experimenteer- en innovatietrajecten. De kracht zit in de combinatie
van meerdere ‘kleinere’ ingrepen tegelijkertijd,
die daarmee een substantiële bijdrage leveren
voor een betere bereikbaarheid van de regio.
In deze studie is specifiek gekeken wat ‘Smart
Mobility /ITS’ kan bieden voor de opgaven van

de A76. Een verkenning met de potenties voor
een bredere slimme en duurzame mobiliteitsaanpak voor de A76 zone/regio Zuid-Limburg
is (nog) niet gedaan en valt onder de gebiedsagenda Zuidstad.

Smart Mobility/ C-ITS

Smart Mobility/ C-ITS concepten in tijd
Op de korte termijn kan voordeel behaald worden met toepassingen die gebruik maken van
de snel toenemende verbondenheid van voertuigen met hun omgeving. Het gaat dan met name
om informerende systemen die gebruik maken
van breed beschikbare cellulaire netwerken die
diensten leveren aan mobiele gebruikers.
Carpoolen kan voordeel opleveren voor het
woonwerk-verkeer tussen de diverse hotspots.
Het delen van autobezit op zich zal minder rendement opleveren. Er is geen sprake van een
zeer hoge bevolkings/auto dichtheid en dus zijn
de effecten voor een lagere verkeersintensiteit
te verwaarlozen.
De autonome functies die op korte termijn
beschikbaar zijn, hebben vooral betrekking op
hulp en ondersteuning van de bestuurder in zijn
rijtaak. Deze helpen de nadelen van het ontoereikende wegontwerp van de A76 te verzachten
maar zijn geen vervanging voor benodigde
aanpassingen.

Op de middellange termijn -zo rond 2030- zullen er verschillende coöperatieve applicaties
ontwikkeld en getest zijn die eventueel versneld
ingezet kunnen worden op en rond de A76.
Autonoom rijden zal dan naar verwachting in
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lage penetratiegraden realiteit zijn (zeker op het
hoofdwegennet) maar nog weinig probleemoplossend vermogen voor het totale verkeersaanbod hebben. Dit betekent wel dat bij het
aangepaste wegontwerp rekening gehouden
moet worden met autonoom rijden. Hoewel er in
2030 nog meer verschillende mobiliteitsplatformen zullen zijn, is het lastig in te schatten welk
effect die hebben op de doorstroming.
Op de lange termijn 2045-2050 zal naar
verwachting alle benodigde verkeers- en rijinformatie realtime en plaatsgebonden in het
voertuig beschikbaar zijn. Het overgrote deel
van de voertuigen zal dan autonoom kunnen rijden, in ieder geval op de hoofdwegen. Ook het
coöperatieve rijden zal dan op grotere schaal
plaatsvinden waardoor de veiligheid en de wegbenutting sterk zal verbeteren.

Smart Mobility/ C-ITS potentieel voor de A76
zone
Door gebruik te maken van het Bouwstenenmodel Smart Mobility (van het programma Smartwayz) kunnen zo’n 18 potentiele maatregelen
benoemd worden waarvan de meeste relevant
zijn voor een aantal verschillende knelpunten
van de A76 (Zie kader volgende pagina).

Het aandeel vrachtvervoer over de A76 is
relatief hoog en het grootste deel hiervan is
transitverkeer, vooral vanuit en naar het havengebied rond Antwerpen en Brussel. Daarbij
zijn er zowel noordelijk als zuidelijk alternatieve routes denkbaar met ongeveer dezelfde
afstanden. Hier kan mogelijk het optimaliseren
van verkeersstromen en traffic information &
smart routing toegepast worden voor selectieve
omleiding van het vrachtverkeer afhankelijk van
de actuele situatie. Op korte termijn kan dit door
gebruik te maken van conventionele/ bestaande
wegkantsystemen (DRIP’s); efficiënter is het de
informatie vanuit de verkeerscentrale te koppelen aan de in-vehicle navigatie/ fleet management systemen.

14
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Op verschillende locaties rond de A76 is sprake
van problematisch in- en uitvoegen en korte
zichtafstanden: door nu het realtime snelheidsbeeld van het overige verkeer op de relevante
rijstroken vanuit wegkantsystemen in-car ter beschikking te stellen kan de bestuurder beter en
eerder anticiperen. Het gaat om een combinatie
van maatregelen: signalering naar in-car/ begeleiding invoegen/weven door in-car applicatie/
in vehicle signage. Dit kan in de tijd gefaseerd
worden: Eerst statische informatie op basis van
het wegverloop en bekende snelheidsprofielen,
vervolgens real-time informatie over de actuele
lokale situatie tot uiteindelijk (op langere termijn)
snelheid- en rijbaanadvies op microniveau.

Werkgeversaanpak / verkeersmanagement
Naast ITS/Smart mobility concepten zijn ook de
volgende maatregelen relevant:
Binnen de werkgeversaanpak valt te denken
aan gecombineerd vervoer voor werknemers op
de Chemelot campus en bij VDL Nedcar; zeker
gezien de verwachte toekomstige groei ontstaat
hier een groot pool-potentieel met relatief grote
impact op het verkeersaanbod vooral tijdens de
spitstijden.
Andere maatregelen op het gebied van verkeersmanagement zijn Netwerkregelingen en
VRI optimalisaties of toerit doseerinstallaties bij
op- en afritten en onderliggend netwerk. Dit zou
reeds ingezet kunnen worden voorafgaand aan
aanpassingen aan het wegontwerp. Daarnaast
kan bij de knelpunten met onveilig kleine horizontale boogstralen overwogen worden dynamische geleidelichten in vangrail/berm te plaatsen
als ondersteuning van bestuurders.

2.3 — Economische
potentie
gebiedsontwikkeling A76
De A76 is een belangrijke verbinding voor diverse lokale, regionale maar ook internationale
bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Figuur bedrijven langs A76 (bron IBIS)
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Dat sterke onderlinge relaties tussen de grote
economische clusters tot een extra economische spin-off leidt, is algemeen bekend. Ook
de verbondenheid en uitwisseling tussen grote
economische clusters met bedrijvenclusters
op een lager schaalniveau is van groot belang.
Juist rondom de A76 zitten grote economische
clusters, Chemelot en Avantis/ Trilandis maar
ook regionale bedrijvigheid met toeleveringsbedrijven die een belangrijke rol hebben binnen de
economie van Zuidstad.

Bedrijventerrein USAG Schinnen
Onduidelijk is de toekomstige bestemming van
deze relatief kleine NAVO-basis langs de A76 ter
hoogte van Schinnen. De kans is relatief groot
dat deze functie op termijn zal verdwijnen. De
gebrekkig ontsluiting van dit gebied in combinatie
van de kwetsbare ligging ervan in het beekdal,
maakt deze locatie kansrijk om in te zetten voor
de toeristische sector door met name landschapsontwikkeling.

Het economisch perspectief rond de A76:

Kleinschalige economie langs
Geleenbeekdal
Het Geleenbeekdal vormt een aantrekkelijk
landschap en kan zich verder ontwikkelen op het
gebied van recreatie en vrijetijdseconomie. De
initiatiieven rond Thull/Alfa brouwerij passen hierbij evenals de ontwikkeling van de Leisure Lane
door het Geleenbeekdal. Ook de transformatie
van de groeves Bruls in Schinnen en in Spaubeek biedt eveneens kansen voor kleinschalig
recreatief toerisme. De toeristische bestedingen
zijn hier laag in verhouding met andere gemeentes in Zuid-Limburg.

De Horsel/Breinder
Door de aansluiting van de Buitenring op de
A76 nabij de Horsel, komen de bedrijventerreinen de Horsel en de Breinder ineens op een
zeer strategische positie te liggen. Economisch
lijkt het kansrijk om dit gebied op te waarderen
en het kwalitatief door te ontwikkelen met een
clusterversterking. Ook zijn er mogelijkheden
voor een duurzame ontwikkeling van het bedrijvenpark, met de winning van groene energie. De
bedrijventerreinen zijn gelegen op een ruimtelijk
kwetsbare locatie, waar niet alle type bedrijven
gewenst zijn. Grote logistieke hallen en loodsen
kunnen beter op Avantis of Trilandis een plek
krijgen. Het verruimen van de locatie staat op gespannen voet met de aangrenzende natuurwaarden en cultuurhistorische waarden in dit gebied
rijk. Kansrijk op deze locatie is een kwalitatieve
verbetering van het bedrijvenpark als ook het
waarborgen van een goede groene ruimtelijke
inpassing. Door de ligging in de nabijheid van
het spoor, zijn er op termijn mogelijkheden om
De Horsel beter aan te sluiten op het regionale
OV-netwerk.

Daarnaast spelen in de regio de volgende economisch gerelateerde kansen en opgaven:
Zone N281, Avantis/Trilandis
De N281 is de belangrijkste economische as binnen Parkstad. In dit gebied zijn meer dan 50.000
arbeidsplaatsen gevestigd.
Met name in het zuidelijke deel rond Avantis
en Trilandis liggen groeikansen in de logistieke
sector en met name in de medische technologie.
De nabijheid van de RWTH Aachen (Europa’s
grootste onderzoeksinstituut) vormt een stimulans voor technologie en spinn-off bedrijven van
de universiteit. De Roda Boulevard is met anderhalf miljoen bezoekers een ware toeristische
topattractie geworden. Een verdere doorontwik-

Strategische ligging bedrijvenpark
de Horsel (op voorgrond Kasteel
Reijmersbeek)
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keling van dit gebied met nieuwe vormen van
entertainment en Leisure voorzieningen is hier
goed mogelijk. De ruimtelijke kwaliteit als ook de
inrichting van de buitenruimte verdient daarbij
de aandacht. Verder liggen er kansen om de
Woonboulevard thematisch door te ontwikkelen
in noordelijke richting (richting Centrum Heerlen).
Daarvoor dient het bestaande bedrijventerrein te
worden her-ontwikkeld.

Uitbouw bedrijvigheid op gebied van recreatie
en toerisme rondom Leisure Ring Parkstad
De Buitering Parkstad is ontwikkeld om de
bereikbaarheid en herkenbaarheid van Parkstad
nadrukkelijk te verbeteren. Daarnaast biedt de
Buitenring kansen op nieuwe economische ontwikkelingen, waaronder uitbouw van de leisure
ontwikkelingen. (Vandaar ook de naam Leisure
Ring).
Parkstad wil daarmee de handhaven die twee
jaar geldende prijs voor de beste toeristische regio van de wereld opleverde. De omgeving rond
bedrijvenpark Dentgenbach en Oostflank Brunssum zijn bij uitstek locaties die het meest kansrijk
voor toekomstige toeristische ontwikkelingen. In
en rondom Dentgenbach kunnen verbindingen
tot stand worden gebracht met bestaande attracties in Park Gravenrode en het Anstelerbeekdal.
De oostflank met onder meer de Maurik groeve
biedt naast toeristische mogelijkheden, nieuwe
kansen voor de Circulaire Economie. Diverse
afvalverwerking- en recyclingbedrijven zijn gevestigd binnen dit gebied.

Chemelot en knooppunt Koendersbers, samen
met Avantis, bieden de mogelijkheid voor grootschalige zonneparken. De grotendeels op het
zuiden georiënteerde weg biedt alle ruimte om de
bermen te benutten voor zonne-energie danwel
op geluidschermen. .
Warmte/koude
De nabijgelegen woningbouw en bedrijvigheid
zou gebruik kunnen maken van de warmte en
koude uit het asfalt.
Ook kan het project Het Groene Net (warmte
uit industrie) wordt doorgetrokken tot Maastricht
Aachen Airport en evt. verbonden met het Mijnwater project. De A76 kan hierbij aanhaken.
Energiebesparing
Door bij infrastructurele aanpassingen over te
stappen naar duurzame verlichting: bijvoorbeeld
OLED en ledverlichting in geleiderail op zonneenergie kan energie bespaard worden. Ook het
gebruik van lage temperatuur asfalt zowel in de
STAB lagen als deklagen is een optie. De verwachting van experts is dat in 2020 de toepassing van LTA ZOAB waarschijnlijk mogelijk zal
zijn. In de onderlagen wordt LTA al wel geruime
tijd toegepast.
Nieuwe brandstoffen
Rond de A76 kan een Waterstoftankstation gebouwd worden. Met bedrijven kunnen afspraken
gemaakt worden over de aanleg van een waterstoftankstation en aanschaf van waterstofauto’s.

1.4 — De kansen voor de
energietransitie rond de
A76
De infrastructuur van en langs de A76 biedt
ruimte voor energiewinning (warmte/elektriciteit). Door het benutten van die ruimte kan het
landschap van het Geleenbeekdal onaangetast
blijven en kan de A76 een uithangbord zijn voor
de energietransitie in de regio.
Zonne-energie:
Rond de A76 zijn de velen daken van bedrijven,
de groeves en de stortplaats Schinnen bieden
perspectief voor het opwekken van zonneenergie. Nader onderzoek is nodig of de daken
bouwtechnisch geschikt zijn.
Met de Omgevingswet en Besluit bouwwerken
leefomgeving (vanaf 2021) komt er ook wettelijk
meer ruimte om daken van gebouwen te benutten voor energiewinning.
Ook de A76 zelf leent zich voor de aanleg van
zonnevelden, bijvoorbeeld in aansluitingen en
knooppunten. Er is veel ruimte bij boogstralen.
Knooppunt Kerensheide , in combinatie met

Foto boven:
zonnepanelen op
dak bedrijventerrein
Foto midden:
zonnepanelen
groeve Nievelstein
in Herzogenrath
Foto onder:
zonnepanelen in
knooppunt.
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1.5 — Opgaven voor
klimaatadaptie en
waterkwaliteit van
Geleenbeekdal
De A76 ligt voor een groot deel in het Geleenbeekdal. Het dal is in de afgelopen 50 jaar
grondig aangepast. Dit leidde tot niet natuurlijke
verschijnselen. Verschijnselen die negatieve
gevolgen hebben voor de waterkwantiteit en –
kwaliteit.
Het streven is om de Geleenbeek weer meer
ruimte en tijd te geven. Doelstelling is een natuurlijk, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te creëren. Een watersysteem dat kansen
biedt voor natuur, cultuurhistorie en recreatie.
Het project Corio Glana, dat de afgelopen 5 jaar
in het Geleenbeekdal is uitgevoerd, heeft hier al
aan bijgedragen.

Nu al stromen viaducten onder ( viaduct A76 ter
hoogte van Schinnen)

Waterafvoer- en klimaatopgave Geleenbeekdal
Wat betreft de waterkwantiteit is er door de jarenlange kanalisatie en intensieve grondbewerking
op de plateaus een te snelle afstroming ontstaan
naar de Geleenbeek. Deze snelle afstroming
zorgt voor verdroging op de plateaus. Bij intensieve regenbuien onstaat er wateroverlast in het
dal.
De verhouding stedelijk gebied – landelijk gebied
in het stroomgebied van de Geleenbeek is ca.
1:5. Sinds 1900 (dus in 100 jaar) is de oppervlakte van het stedelijk gebied meer dan 20–40 keer
zo groot geworden. Die ontwikkeling heeft de
natuurlijke infiltratie en berging sterk verkleind.
Toekomst: Overstroming van snelweg bij
piekbuien?
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Deze wateroverlast en verdroging zijn te voorkomen door meer water te laten infiltreren op de
plateaus en in de bebouwde omgeving. Dit kan
bijvoorbeeld door het toepassen van ‘waterremmers’, zoals graften, heggen en grassen. Ook
een andere manier van grondbewerking en meer
organische stof kan hieraan bijdragen.
Bijkomend voordeel is dat vergroening binnen de
bebouwde omgeving gunstig is voor de klimaatopgave rondom hittestress en de leefbaarheid in
de woonomgeving.

‘WATERREMMERS’:
Bodemerosie en heftige afvoergolven tegenhouden door,
grasbanen, graften en regenwaterbuffers aan te leggen. Een
grasbaan leidt regenwater de juiste kant op, bijvoorbeeld naar
een regenwaterbuffer, zodat het geen schade aan gewassen
aanricht. Een graft is een helling om materiaal dat van de
hellingen afstroomt tegen te houden. Een regenwaterbuffer
vangt grote hoeveelheden (regen)water op en voert het
vervolgens vertraagd af naar beken en sloten.

Graften

VOORBEELD WATERINFILLTRATIE
BEBOUWD GEBIED

Regenwaterbuffers

Vergroening en klimaatadaptatie in
stedelijk gebied (bron: http://www.
citydealklimaatadaptatie.nl/
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Daarnaast is herstel van het natuurlijk watersysteem cruciaal. Zo bevordert de herontwikkeling van beekmeanders en verbreding van het
beekdal de waterberging. Ook geeft het invulling
aan klimaatadaptatie. Hermeanderen van de
Geleenbeek biedt tegelijkertijd kansen om weer
overstroombare bossen te creëren.
Wel heeft deze herontwikkeling consequenties
voor de omgeving. Het is namelijk nodig om
wegen, specifiek de A76, aan te passen. Deze
aanpassingen kunnen tevens zorgen voor een
versterking van de ecologische en recreatieve
verbindingszones tussen Brunssumerheide en
Grensmaas via het Geleenbeekdal. Een klimaatneutrale infrastructuur, die eigen neerslagwater
weet te bufferen in bijvoorbeeld de bermen of
aangrenzende retentiegebieden, draagt bij aan
de aanpak voor een klimaatbestendig watersysteem van de Geleenbeek. Ook hier kan ontvlechting van beeksysteem en infrastructuur helpen bij
het oplossen en voorkomen van wateroverlast.

Principe oplossingen Beekpassage bij
infrastructuur (bron Corio Glana en N69)
Belangrijk voor de waterkwaliteit is verder dat de
Geleenbeek sterk afhankelijk is van het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hoensbroek. Hierdoor is de kwaliteit matig
en te voedselrijk. De riooloverstorten versterken
dit beeld bij hoge piekafvoeren.
De samenwerking in de waterketen kan die
kwaliteit verder verbeteren. Door aanpassingen
aan de zuiveringsinstallaties, de inzet van het
modulaire concept ‘Verdygo’ en de ombouw van
rioolwaterzuiveringsinstallaties tot energiefabriek
en/of grondstoffenfabriek. Zo zouden de taken
van slibvergisting, slibontwatering en slibeindverwerking in de nabije toekomst als lokale marktactiviteit gezien kunnen worden.
De haalbaarheid hiervan is mede afhankelijk
technische en innovatieve ontwikkelingen. Maar
ook van de partners en locatie.

Figuur: rode sterren laten knelpunten tussen
beken en infrastructuur zien (Geel A76/A79,
Oranje N281 en N298)

Waterkwaliteit Geleenbeek
De waterkwaliteit in het Geleenbeekdal tis e
voedselrijk door het gebruik van kunstmest in de
agrarische sector. Een transitie in de landbouw
op de plateaus is noodzakelijk. Toepassing van
organische stoffen en ‘waterremmers’ zijn nodig
om meer water vast te houden om zodoende de
waterkwaliteit te versterken.
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Daarnaast is de waterkwaliteit te verbeteren door
de Geleenbeek meer te voeden met schoon
gebiedseigen regen- en grondwater. Zo zorgt
een verbeterde infiltratie op de plateaus voor
aanvulling van het grondwater. Hierbij past ook
de instandhouding en versterking van natuurlijke
kwelbronnen langs de Geleenbeek als unieke
biotoop met bijzondere flora en fauna.
De water- en klimaatopgave alsook de waterkwaliteitsopgave vragen om een herinrichting
en aanpassing wat de waterzuivering van het
Geleenbeekdal met kansen voor het versterken
van natuurwaarden en recreatie maar ook om
aanpassingen van de A76.

1.6 — Onbenut en verloren
potentieel van het landschap in de A76-zone
In het Geleenbeekdal bieden de open zichtlijnen
in het landschap uitzicht op een van de oudste
cultuurlandschappen van het land. Het vroegmiddeleeuwse nederzettingspatroon is te herkennen aan de vochtige weidegrond in het dal, het
bos op de steile hellingen en de akkers op de
vruchtbare lössbodem van het plateau. Ook zien
we karakteristieke Zuid-Limburgse elementen als
holle wegen en graften. Uniek voor het Geleenbeekdal is de veelvoud aan kastelen.
Het Geleenbeekdal kent belangrijke waarden en
functies :
Waterkundige waarden: Het beekdal van de Geleenbeek ligt tussen het plateau van Schimmert
en Doenrade. Het beekdal is diep ingesneden
en heeft steile wanden. Vanaf het Plateau van
Schimmert en het plateau Doenrade wateren
verschillende zijbeken op de Geleenbeek af. Ook
voor het stedelijk gebied van Heerlen en Hoensbroek heeft de beek een afwaterende functie.

Natuurwaarden: De natuurwaarden rond de beek
zijn hoog. Diverse N2000 gebieden zijn langs de
beek te vinden. Op de steile hellingen, bevinden
zich de zeer waardevolle hellingbossen. In de
vochtige delen van het beekdal zijn broekbossen
en poelen te vinden. Het gebied is dan ook rijk
aan amfibieën en reptielen.

Watersysteem Heuvelland

[ UNDER PROGRESS ]
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Watersysteem

Bronsgroene, zilvergroene goudgroene natuur
en natura 2000 aan Beekstructuur gekoppeld;
versnipperd landschappelijk raamwerk
Geleenbeekdal
Typerend voor het Limburgse landschap zijn de
natuurlijke kwelbronnen. Ook langs de Geleenbeek liggen tientallen van deze bronnen. Ze
Raamwerk Zuid
ontstaan door infiltratie van regenwater op de
Limburg ( Bron
plateaus. Dit regenwater stroomt vervolgens
beleidsnotitie
als grondwater door de bodem om daarna langs
landschapsvisie
de hellingen en in het dal weer aan de oppervlakte te treden. Dit bronwater voedt, via kleine
bronbeekjes, de grotere Geleenbeek met zeer
kalkrijk en ijzerhoudend kwelwater. Hierdoor
ontstaat een unieke biotoop met bijzondere flora
en fauna.
Ook zijn er diverse alluviale bossen langs de
Geleenbeek. Daar is echter sprake van sterke
verdroging. De oorzaak van deze verdroging is
de diepe ligging en kanalisatie van de Geleenbeek. Die zorgen voor een te snelle afvoer van
het water uit het gebied. Door de dynamiek van
het beeksysteem te herstellen kunnen aanliggende gronden in natte tijden overstromen en
alluviale bossen weer functioneren. De eerste
stap is inmiddels gezet: de hermeandering van
de Geleenbeek. Toch is het op dit moment nog
niet mogelijk om de omliggende gronden te laten
overstromen.
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Landschappelijke waarden: Het landschap is
bijzonder vanwege de relatief grote hoogteverschillen tussen het beekdal en de plateaus. De
afwisseling tussen open en gesloten landschappen, tussen natte bossen en hellingbossen, natte
beekdalen en droogdalen, weides en akkers,
maken het landschap tot een uniek gebied.

Foto’s: Geleenbeekdal (bronnen: www.geleenbeekdal.nl, Waterschap Limburg )

[ UNDER PROGRESS ]
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Cultuurhistoriewaarden: Er zijn vele cultuurhistorische waardevolle iconische hoeves en kastelen,
watermolens, kerken en kapellen langs de Geleenbeek te vinden, veelal moeilijk toegankelijk
en verscholen tussen de infrastructuur. (kaartje
volgende pagina)

Overzicht kastelen
en hoeves
Geleenbeekdal
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Toeristisch-recreatieve waarden: Het beekdal
biedt met zijn meanderende beek, historische
bebouwing volop ruimte voor met name extensieve wandel- en fietsrecreatie. De ontwikkeling
van een recreatieve doorgaande fietsroute, gedeeltelijk parallel aan de beek op een voormalig
mijnspoor, Leisure Lane, versterken de recreatiemogelijkheden in het gebied. Ook de Bruls Groeves in Schinnen/Spaubeek bieden kansen om in
de toekomst ontwikkeld te worden tot toeristisch
recreatieve locaties.

Kastelendichtheid Limburg;
Geleenbeekdal kent hoogste
kastelendichtheid

Voorbeeld recreatie in voormalige groeve

Uitsnede Geleenbeekdal Sittard-Parkstad
met diverse kastelen, hoeven, groeves,
Alfabrouwerij,..

[ UNDER PROGRESS ]
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Versnippering en barrières door infrastructuur en bedrijvigheid in Geleenbeekdal
De A76 en de Spoorlijn tussen Geleen en
Heerlen/Kerkrade zijn beide gelegen in het
Geleenbeekdal en zijn landschappelijk storende
elementen die de samenhang en eenheid van
het Geleenbeekdal belemmeren.
Ze worden veelal als ecologische, hydrologische, ruimtelijke en visuele en barrières ervaren.
De verbindingen tussen de loef- en lijzijde van
het dal zijn verstoord. Op enkele punten zijn
oversteekpunten gerealiseerd in de vorm van
onderdoorgangen (snelweg). De bedrijventerreinen die in de afgelopen decennia in het beekdal
zijn ontstaan hebben de samenhang en eenheid
in het beekdal niet verbeterd.

Foto's + Kaart
Belemmeringen
A76 en spoor
en bedrijvigheid
Geleenbeekdal

26

[ UNDER PROGRESS ]

Met de komst van de nieuwe aansluiting van de
Buitering/A76 nabij de Horzel, in de vorm van
een turb rotonde, komt de kwaliteit van dit gebied
verder onder druk te staan en slibt het zicht op
het landschap langzaam dicht.

TURBOROTONDE TER PLAATSE
VAN AANSLUITING BPL <> A76

Ook iets meer richting de bron van de Geleenbeek nabij Voerendaal, vormt de A76, maar ook
de infrastructuur van de N281 en aangrenzende
bedrijvigheid, voor een forse barrière. Het Geleenbeekdal is gelegen op nog geen tweehonderd meter afstand van het centrum van Heerlen,
maar dat wordt nauwelijks zo ervaren.

De ligging van een infrastructuurknoop
tussen de twee bedrijventerreinen de
Horsel en de Breinder in maakt een
toekomstige aaneenschakeling van
bedrijven niet onwaarschijnlijk:

Fotocollage aaneenschakeling
bedrijvigheid Breinder - Horsel

Barrierewerking verminderen:
Binnen de knelpuntenzone tussen Geleen en
Ten Esschen, zijn er meerdere kansrijke plekken
om de barrièrewerking te verminderen door de
toepassing van een ecoduct, brug, een verdiepte
weg of een tunnel. Deze groene zones, dwarsgelegen op het beekdal, zijn kansrijk voor het
verbeteren van natuurontwikkeling, de waterstructuur, het beter positioneren van het aanwezige erfgoed en
de toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
Er liggen met name kansen op de volgende
locaties:
– Recreatieve ontwikkeling Groeves Bruls,
huis ten Dijcken, het vergroenen USAGterrein (op termijn) – Kasteel Terborg – Stammerderbos
– Ontwikkeling Alfa Brouwerij – ontwikkeling
Kasteel Reijmersbeek – Recreatie ontwikkeling
Groeves Bruls
– Helle – Platsbeek – Kathagen
– Biesbeek – Kasteel Hoensbroek

[ UNDER PROGRESS ]

Foto + Kaart
Geleenbeekdal
ter hoogte
centrum Parkstad;
belemmering N281
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Geleenbeekdal: Potentie om vrijetijdseconomie en woon- en vestigingsklimaat te
versterken
Buitenlandse toeristen, maar ook de in Zuid-Limburg wonende (kennis)werkers en stedelingen,
komen naar Zuidstad om te genieten van de rust
en ruimte en het afwisselende landschap. Dit is
ook van groot belang voor het bruto regionaal
product van Zuid-Limburg. Het unieke landschap
draagt in belangrijke mate bij aan het vestigingsklimaat en het woon- en leefkwaliteit van de
regio.

Inforgraphic recreatie en toerisme zuid Limburg; Het Geleenbeekdal kent
nu nog weinig vrijetijdseconomie. De ruimtelijke potenties van dit gebied
zijn echter groot.

Het Geleenbeekdal kan een grotere bijdrage
leveren aan de verdere ontwikkeling van de
toeristische sector. Daarvoor is het nodig dat het
beekdal met de vele kastelen en hoeves en natuurwaarden beter zichtbaar en makkelijker toegankelijker wordt. Dat levert ook het perspectief
op van de vestiging van nieuwe verblijfsaccommodaties om het meerdaags verblijfstoerisme te
versterken.

Zuid Limburg
kent een hoge
dichtheid wat betreft
Wielersport (Bron
‘Heatmap’ Strava)
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Het Geleenbeekdal kan een grotere bijdrage
leveren aan de verdere ontwikkeling van de
toeristische sector. Daarvoor is het nodig dat het
beekdal met de vele kastelen en hoeves en natuurwaarden beter zichtbaar en makkelijker toegankelijker wordt. Dat levert ook het perspectief
op van de vestiging van nieuwe verblijfsaccommodaties om het meerdaags verblijfstoerisme te
versterken.

Versterking Geleenbeekdal
Er zijn al projecten afgerond en initiatieven in
de maak die het recreatieve potentieel van het
Geleenbeekdal versterken:
– Er is de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in
het project Corio Glana. De Geleenbeek is
nagenoeg volledig gerenatureerd en de directe
omgeving opnieuw heringericht, mede ten
behoeve van extensieve recreatie.
– Ook de aanleg van de Leisure Lane op het
oude mijnspoor, eveneens gelegen in het
beekdal draag bij een de recreatie. Deze Lane
vormt naast een doorgaande recreatieve route
eveneens een ontmoetingsplek, waardoor
de beleving en de toegankelijkheid van het
landschap worden vergroot. de Leisure Lane is
verder te ontwikkelen als snelfietsroute tussen
steden en internationaal te verbinden.
– Met een Beekdaelenroute beoogd de
toekomstige gemeente Beekdaelen toeristen
én inwoners de regio te laten verkennen en te
ontdekken door bestaande netwerken beter te
verbinden en diversiteit van het natuurlijke en
cultuurlandschap te laten ervaren.
– Gemeente Schinnen en Alfa brouwerij werken
samen de recreatie nieuwe impulsen te geven
door ruimtelijke ontwikkelingen in en om de
Alfa-brouwerij en de Mulderplas
in Thull.

Station ‘Beekdaelen’
Met het ontwikkelen van een station Beekdaelen op
de kruising Buitenring Parkstad en A76 kan een
recreatief-toeristische toegangspoort voor het
Geleenbeekdal ontstaan. De ligging van kasteel
Reijmersbeek, in de directe nabijheid hiervan, is
een extra plus. Het station ligt ook nabij de bedrijventerreinen de Horsel en de Breinderen dat kan
weer een versterking van de regionale economie
opleveren.

CORIO GLANA (NAGENOEG AFGEROND):
Het project Corio Glana, verwijzend naar het
beektracé van Heerlen tot Geleen in het Latijn, is
nagenoeg afgerond. Het is een bijzonder project,
dat niet alleen de renaturatie van de beek omvat
maar ook de ontwikkeling van zes verschillende
landschapstypen, die het circa 20 kilometer lange
traject van de Geleenbeek vanaf het brongebied
in Benzenrade tot en met het in Geleen gelegen
Absbroekbos rijk is.
Belangrijke opgaven voor de herinrichting van
het dal van de Geleenbeek op dit traject zijn:
– herstel van de Geleenbeek en het benutten
van de kansen voor natuurontwikkeling
– verbeteren van recreatieve
gebruiksmogelijkheden door het aanbrengen
van recreatieve routes voor wandelaar, fietser,
ruiter en koetsier
– verhogen van de landschappelijke kwaliteit in
combinatie met aandacht voor cultuurhistorie
– creëren van toegevoegde waarde voor
recreatiebedrijven en de landbouw.
(Bron www.geleenbeekdal.nl)

LEISURE LANE SCHINNEN - PARKSTAD
In de regio Parkstad wordt de komende jaren een unieke doorgaande
fiets- en wandelroute met internationale allure aangelegd. Een route die
de aantrekkelijke groengebieden en prachtige stedelijke parken met elkaar
verbindt. Deels loopt deze route parallel aan het Geleenbeekdal. De route
is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen voor Parkstedelingen
die op de fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan. Ook toeristen
die deze streek nog niet kennen, kunnen de regio op een andere manier
ontdekken. De Leisure Lane is meer dan een breed pad waar je op kunt
fietsen, wandelen of skaten. Het is ook een plek waar je mensen kunt
ontmoeten of rustig kunt genieten van een mooi uitzicht op de prachtige
landschappen die Parkstad rijk is. De route voert langs veel attracties en
bezienswaardigheden, zoals landgoederen, kastelen, mijnkolonies, musea
en speelplekken. Het is een uitnodigende plek waar iets te beleven valt.

Uitbouw Leisurelane / snelfietsroute SittardGeleen – Parkstad / Internationale recreatieve
route
Daarnaast kan de route een schakel vormen in
het routenetwerk van vrij liggende fietsroutes
door Nederland en Europa. Zo zou de Leisure
Lane een recreatieve schakel kunnen vormen
tussen het in ontwerp zijnde Kolenspoor
tussen Beringen en de grens bij Eisden en
de Vennbann, tussen Aken en Luxemburg.
En tegelijkertijd ook kunnen functioneren als
snelfietsroute tussen Sittard – Geleen en
Parkstad.
Foto's links en rechts: Snelfietsroute steden
Uitbouw recreatieve route internationaal
(bron www.iba-parkstad.nl)
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BEEKDAELENROUTE
De Beekdaelenroute moet de groene ruggengraat van de nieuwe gemeente Beakdaelen
(Schinnen, Nuth, Onderbanken) worden; een
pad door het landschap waarin een afwisselende
en geweldige ervaring voor de gebruiker voorop
staat. De Beekdaelenroute haakt hierbij als
overkoepelend gegeven aan op de vele reeds
bestaande netwerken die elk een unieke kijk
geven op het landschap en de cultuurhistorie
van het gebied. De Beekdaelenroute moet een
uitnodiging zijn voor toeristen én inwoners om de
regio te verkennen en te ontdekken. Juist door
de landschappelijke diversiteit die de route doorkruist is het belangrijk dat de route een herkenbare identiteit heeft die zowel op een respectvolle
manier inspeelt op- als een impuls geeft aan het
bestaande natuurlijke- en cultuurlandschap. De
route moet een typisch voorbeeld worden van
hoe men het Limburgse landschap doorkruist.

(bron beekdaelenroute – de visie, 2017)
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GEBIEDSONTWIKKELING THULL ALFABROUWERIJ
Het gebied rond Thull, Muldersplas en omgeving
– met de Alfa Brouwerij als centrale spil – wordt
opnieuw ontwikkeld. Alfa wil een brasserie en
proeflokaal inrichten dat past bij de brouwerij en
de toekomst van het gebied vormgeeft. Samen
met het terrein en de omgeving moet het een
plek krijgen in de recreatieve sector. Daarbij
wordt een verbinding gemaakt met de Geleenbeek en met het oude mijnspoor richting het
centraal plateau. Over het oude mijnspoor zorgt
de Leisure Lane voor verbinding met Vaesrade,
Heerlen en de toekomstige Beekdaelenroute in
het noordelijke buitengebied. De verbeterde recreatieve routes maken het gebied veel toegankelijker en aantrekkelijker. (bron IBA)

1.7 — Kansen en opgaven
voor de Leefkwaliteit langs
de A76
De snelweg A76 is ingeklemd tussen hellingen.
In dit relatief smalle dal zijn in de loop van de tijd
woonwijken ontstaan, maar ook infrastructuur
(snelweg en spoorlijnen) en later ook bedrijventerreinen. Daarmee is er in het beekdal druk op
de ruimte ontstaan, Op tal van plekken zijn er
knelpunten ontstaan. Het gaat met name om
geluidshinder, een slechte van de luchtkwaliteit,
visuele belemmeringen en beperkte oversteekbaarheid.
Met name in de dorpen Spaubeek en Nuth is de
afstand tussen bebouwd gebieden en de snelweg gering en staat de leefkwaliteit onder druk.
Hoge geluidsschermen proberen de leefbaarheid
in deze gebieden te waarborgen, maar deze
leiden tegelijkertijd tot visuele belemmeringen.
Op enkele plekken grenzen op- en afritten aan
woongebieden. ets zuidelijker, langs de N281,
aan de westrand van het centrum van Heerlen,
liggen diverse hoge wooncomplexen in de directe
nabijheid van deze weg. De leef- en woonkwaliteit is hier slecht.
Op andere punten komen diverse kastelen en
herenhoeves, gelegen in het Geleenbeekdal, in
conflict met de snelweg, vanwege de beperkte
afstand tussen de bebouwing en de weg. Dat is
met name het geval bij kasteel Reijmersbeek,
waar de nieuwe afslag Buitering/A76 (Turborotonde) komt te liggen op ongeveer 100 meter
afstand. Ook Hoeve Terlinden en Kasteel de Dael
in Nuth schampen’de snelweg. Aan de andere
kant van de snelweg is een zeer bijzonder en
intiem landschappelijk beekdal gelegen. Dit
Geleenbeekdal dat nu ingeklemd ligt tussen twee
snelwegen wordt daardoor niet optimaal benut.
De N281 gelegen op een dijklichaam, vormt een
enorme ruimtelijke en visuele barrière
met het centrum van Heerlen. Dit Geleenbeekdal herbergt vele Natura 2000 waarden, vele
kastelen, watermolens en landgoederen en is in
potentie en een uitloopgebied van top- niveau het
voor de stad. Er liggen kansen om ter hoogte van
de N281 een stedelijk overgangsgebied (woningbouw) te realiseren tussen een hoog stedelijk
centrummilieu en kleinschalig landschappelijk
uitloopgebied. Twee uiterste werelden, stad en
land, levendigheid en rust, in directe nabijheid
van elkaar. Een unieke nieuwe biotoop voor
Parkstad Limburg ligt binnen handbereik. Dit
biedt nieuwe perspectieven voor een radicaal
nieuwe positionering en mentale framing van het
centrum van Heerlen als duurzame binnenstad
met nieuwe groene stedelijke woongebieden in
de nabijheid van een kleinschalig en rijk landschap.

Opgaven leefbaarheid A76 zone

Woningen langs de
A76 in Geleen

Geleenbeekdal nabij
centrum Heerlen

Stedelijk overgangsgebied tussen
Gelenbeekdal en centrum Heerlen
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Hoofdstuk 2
Denkrichtingen
gebiedsontwikkeling
A76 zone
2.1 — Oefening met denkrichtingen – een blokkendoos om mee door te bouwen
In de voorgaande paragrafen zijn de opgaven en
kansen voor de A76 zone, per thema geschetst.
Hieruit blijkt dat opgaven en kansen in dit gebied
dermate verweven zijn dat een integrale aanpak
noodzakelijk is. Vanuit een integrale benadering
worden in deze paragraaf drie ‘denkrichtingen’
geschetst voor de gebiedsontwikkeling A76.
Deze denkrichtingen vinden hun basis in de volgende richtinggevende uitgangpunten.
a. Het versterken van de internationale positie
A76.
b. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, de
robuustheid van het regionale verkeersnetwerk
en de verkeersdoorstroming (zie kader voor
eerste ideeën)
c. Het op grote schaal implementeren van smart
mobility concepten, met grensoverschrijdende
proeven.
d. Het Geleenbeekdal landschappelijk,
ecologisch, cultureel en toeristischrecreatief versterken en tevens klimaatadaptief
inrichten.
e. Het economisch versterken van de regio met
de focus op de topclusters (Brightland Campussen, VDL Nedcar & RWTH Aachen) maar ook
voor de regionale en lokale bedrijvigheid.
f. Het koppelen van de energietransitie aan de
nieuwe infrastructuur van de A76
g. Aanpassingen en vernieuwingen aan
infrastructuur worden circulair en klimaatproof
uitgevoerd
h. Het verbeteren van de leefkwaliteit langs de
A76 en N281
i. Het verbeteren van het imago van de regio

2.2 —Toelichting op de
denkrichting
De afgelopen maanden zijn er meerdere ruimtelijke verkenningen gedaan voor de mogelijke
oplossingsrichtingen voor de gebiedsontwikkeling
A76-zone. In beginsel is gekozen voor een benadering vanuit mobiliteit. Daarnaast is ook globaal
onderzocht wat het betekent als andere thema’s
(transities, het landschap of leefbaarheid) leidend
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zouden zijn voor de gebiedsontwikkeling. In een
aantal gevallen zou dat voor de economie en mobiliteit verregaande consequenties hebben. Deze
exercities hebben vooralsnog niet geleid tot de
definitie van concrete denkrichtingen maar deze
zijn wel opgenomen in ‘out of the box’ varianten.
De voorgaande studie, met de formulering van
opgaven en kansen voor de gebiedsontwikkeling van de A76, heeft uiteindelijk geleid tot 3
concrete denkrichtingen, als bouwstenen om
op door te studeren. Daarbij wordt ingezet op
de ontwikkeling van een toekomstbestendige
en internationale A76-zone die solide genoeg is
om alle gewenste ruimtelijke en economische
ontwikkelingen binnen de regio, te kunnen dragen. De uitgangspunten mobiliteit en economie
zijn leidend. Ze zijn voorwaarde voor een goed
vestigingsklimaat van de regio Zuidstad. Daarmee gaat het om versterken van de bestaande
structuur:
– Het in standhouden van de ruimtelijke positionering van snelwegen in Zuidstad, in de vorm
van een driehoek, gelegen rondom een krachtig
landschap.
– Het in standhouden van een directe en efficiënte verbinding tussen de topclusters Brightlands Campussen Chemelot, SSC in Heerlen en
de Health Campus in Maastricht, maar ook VDL
Nedcar en de RWTH in Aachen.
– Het in standhouden van een directe en efficiente verbinding tussen de drie stedelijke regio’s
(Parkstad, Sittard-Geleen en Maastricht)
– Het in standhouden van een directe aansluiting
van de A76 op E314 in België. Er wordt waarde
gehecht aan de instandhouding van een doorgaande oost-westverbinding. Knooppunt Kerensheide is een vast gegeven.
Tegelijkertijd wordt de A76-zone een van de
uithangborden van de transitie hotspot Zuidstad.
Met een reeks maatregelen op het gebied van
klimaatadaptatie, energie, circulaire economie en
smart mobility. Ook wordt invulling gegeven aan
de doelen van de nieuwe Omgevingswet door
het creëren van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
voor- en samen met de inwoners.

Oplossingsrichtingen veiligheid,
doorstroming en robuustheid :
Herpositioneren trace A76
Er is een verkenning uitgevoerd waarbij er een
tweetal nieuwe tracés zijn getekend op basis
van de ontwerprichtlijnen. Daarbij is gekeken
naar de ruimtelijke impact van de ingrepen. In
blauwe kleur is het nieuwe tracé weergegeven,
de rode kleur betreft het huidige tracé van de
A76. De oranje kleur geeft de locaties aan waar
bebouwing een knelpunt kan vormen.
Bij het eerste tracé (tracé A) worden de twee
knikken in de snelweg nabij Spaubeek vervangen door een rechtstand. De consequentie
hiervan is dat dit tracé een gedeelte van Spaubeek doorkruist, de spoorlijn Heerlen-Sittard,
NS-station Spaubeek en ook een deel van de
NAVO-basis Schinnen. Ook in Schinnen en Nuth
vormt de aanwezige bebouwing een knelpunt
voor de gewenste verbreding van de snelweg
en is een aanpassing van de boogstraal nodig.
Deze maatregel lijkt op het eerste gezicht buitenproportioneel en zal op veel weerstand uit de
omgeving stuiten.
Het tweede tracé (tracé B) wordt ten oosten van
Spaubeek iets verlegd in noordelijke richting
en volgt de spoorlijn en buigt daarna af in de
richting van Geleen. Dit tracé heeft ruimtelijk een
veel minder grote impact. Wel dient bij dit tracé
de afrit Spaubeek vanuit Heerlen verplaatst te
worden. Ook binnen deze variant kan worden
voldaan aan de
ontwerprichtlijnen.
Ook hier is in blauwe kleur het nieuwe tracé
weergegeven, de rode kleur betreft het huidige
tracé van de A76. De oranje kleur geeft de
locaties aan waar bebouwing een knelpunt kan
vormen.
Afwaardering A76 (tussen Kerensheide en
Ten Esschen) naar regionale stroomweg (100
km/u)
Er is nog een maatregel denkbaar om de weg
te laten voldoen aan de ontwerprichtlijnen. Het
betreft het afwaarderen van de A76 binnen het
bestaande profiel, oftewel het verlagen van de
maximumsnelheid. Een maatregel die op vele
plekken in Nederland wordt toegepast, vooral
in en rond stedelijke gebieden. Bij afwaardering
naar een regionale stroomweg (100 km/u), is
het Handboek wegontwerp Regionale Stroomwegen van toepassing. Op een aantal punten
wordt hierdoor aan de richtlijnen voldaan. De
bochtstralen bij Spaubeek en ten zuiden van
Nuth zijn echter nog steeds te krap. Toch lijkt
een afwaardering naar 100 km/u verkeerskundig geen slechte optie. Doordat de onderlinge
snelheidsverschillen

kleiner worden neemt de verkeersveiligheid toe.
Bovendien leidt dit tot
een homogener verkeersbeeld wat gunstig is
voor de doorstroming. De gemiddelde rijsnelheid in en rondom de spitsen is lager dan 100
km/u, dus gedurende deze periodes zal de
weggebruiker geen nadeel ondervinden van de
snelheidsverlaging. De impact op de omgeving
door afwaardering naar 100 km/u is nihil (of misschien zelfs positief).
De snelheid op de aangrenzende snelwegen
E313 in België en de snelweg A4 in Aachen
bedraagt 120 km per uur. Een verlaging van de
snelheid tot 100 km/uur, is daarmee afwijkend
ten opzichte van de snelheid in de buurlanden.
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Benutten onderliggen wegennet
Er liggen kansen om, gebruik makend van
bestaande infrastructuur, parallel aan de A2 in
noordelijke richting het netwerk te versterken.
Door de Buitenring via de N274 te koppelen aan
de Duitse autoweg 56n en deze direct te verbinden via de N297 met de A2, ontstaat een unieke
kans het verkeersnetwerk van de regio robuuster te maken (kaartje ‘B’). Zo ontstaat er een
alternatief bij opstoppingen en calamiteiten. Om
de effectiviteit van deze weg te verhogen, zal op
een viertal knooppunten de bestaande infrastructuur (onder meer de Buitenring) sterk moeten worden aangepast. Deze nieuwe weg zal
zoveel mogelijk een doorgaand karakter krijgen
en andere wegen zullen daaraan ondergeschikt
moeten worden gemaakt. Een cruciaal punt betreft de zuidelijke aansluiting van de Buitenring
op de A76. Om de positie en betekenis van de
Buitenring en daarmee de ‘B’ te versterken op
Euregionaal niveau, is het wenselijk de Buitenring direct aan te sluiten op de A76. De aansluiting van de N281 op de Buiterning kan hier dan
ondergeschikt aan worden gemaakt. Een andere
belangrijke maatregel is het verbreden van de ‘B’
over de hele lengte tot 2 keer 2 rijstroken.

Slimme en duurzame mobiliteit
Slimme en duurzame maatregelen kunnen verkeerstoename op de A76 beperken, zoals mobiliteitsmanagement, smart mobility, spitsmijden of
het stimuleren van (elektrisch) fietsgebruik en/of
een werkgeversaanpak.
In hoeverre deze maatregelen voldoende zijn
om de doorstroming en de veiligheid te garanderenop de A76 en de robuustheid van het netwerk
te vergroten zal nader onderzocht moeten
worden.

In combinatie met een afwaardering van de
A76 naar 100 km/u tussen Kerensheide en Ten
Esschen leidt de bovenstaande ingreep tot een
verlaging van de verkeersintensiteit op de A76
met ongeveer 7% (6.600 voertuigen per etmaal).
De overige om de robuustheid te versterken
opties zijn:
– De robuustheid van dit netwerk kan verder
versterkt worden door deze ‘B’ vanaf de knoop
N274/56n’te koppelen aan het knooppunt Het
Vonderen (knooppunt A2/A73), nabij Echt. In dat
geval zou er een nieuwe weg kunnen worden
aangelegd om Echt heen, zodat er twee parallel gelegen doorgaande assen ontstaan (A2 en
doorgetrokken N274), die Zuid-Limburg verbinden met de rest van Nederland. De bestaande
N276 wordt tegenwoordig gebruik als overloop’van de A2, in het geval van calamiteiten.
Deze verbinding kent enkele knelpunten in Echt
(VRI’s) en bij Susteren (turborotonde).
– De Buitering verbindt met name Parkstad met
de rest van Zuid-Limburg. De verbindingen met
het Duitse achterland (Geilenkirchen, Alsdorf,
Kohlscheid/Würselen) zijn niet optimaal. Een
betere verbinding van dit gebied met Parkstad
zou met name een economische impuls kunnen
opleveren voor de regio. Met name een betere
verbinding met Geilenkirchen lijkt kansrijk.
– Het doortrekken van de noordelijke tak ‘B’ in
de richting van België. Zo ontstaat een goede
verbinding tussen met name VDL Nedcar/haven
Holtum, met de regio Genk/Hasselt. Het betreft
het verbinden van de Nederlandse N297 met de
Belgische N75. Tevens biedt dit kansen voor een
uitstekende ontsluiting van het nationale park de
Hoge Kempen en de Maasvallei.

‘A’ structuur

‘A’ & ‘B’ structuur

Aanpassing knooppunten (oranje) t.b.v.
doorgaand karakter ‘B’
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2.3.1— Denkrichting 1:
Gerichte ingrepen A76 (as
vasthouden, mogelijk verbreden)

In de eerste denkrichting wordt ingezet op een
optimale functionerende A76 snelweg binnen het
Geleenbeekdal. De opgaven rond veiligheid en
doorstroming op de A76 geven aanleiding om het
bestaande tracé aan te pakken. Hierbij passen
maatregelen om de capaciteit te vergroten (2x3
rijbanen of spitsstrook) en de doorstroming te
verbeteren.
Daarnaast zijn ingrepen nodig om de veiligheid te
verbeteren, zoals het aanpassen van de op- en
afritten en het verkleinen van de bochtstraal en in

de snelweg. In deze denkrichting blijft de weg op
de huidige locatie.
Verder wordt ingezet op een combinatie van
maatregelen in het kader van slimme en duurzame mobiliteit, zoals werkgeversaanpak, Mobility
as Service concepten, verkeersmanagement, CITS op veiligheid en doorstroming en de ontwikkeling van snelfietsroutes. De verwachting is echter dat deze maatregelen alleen, onvoldoende
zijn om de knelpunten op de A76 op te lossen.
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Het gebied rond de A76 wordt versterkt met
de focus op landschap, klimaatverandering en
leefbaarheid:
– Bij het aanpassen van het tracé wordt gedacht
aan een of meerdere stevige landschappelijke
ingrepen door de A76 gedeeltelijk verhoogd,
verdiept of in een tunnel in te passen om zo de
barrièrewerking te verminderen en de kansen en
opgaven voor de ontwikkeling van natuur, ecologie, water en toerisme en recreatie te realiseren.
– Het Geleenbeekdal wordt natuurlijker ingericht
door aanpassingen die voor de wateropgave /
klimaatverandering nodig zijn (ruimte voor de
beek) en natuurgebieden (o.a. N2000) worden
beter met elkaar verbonden. Daar waar de beken
de A76 kruisen worden in deze denkrichting ook
de waterpassages verbeterd.
– In deze denkrichting wordt het Geleenbeekdal
ook nadrukkelijker ontwikkeld voor recreatie en
toerisme. Dat is mogelijk door het bestaande erfgoed beter zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar
maken, de ontwikkeling van de Leisure Lane, de
gebiedsontwikkeling Thull/Alfa en de mogelijke
toekomstige ontwikkeling van de Bruls groeves.
De landschappelijke inpassing van de A76 is
hierbij van cruciaal belang
– Verder is het handhaven van de zichtbaarheid
vanuit de weg op het unieke plateaulandschap/
heuvelland een belangrijke opgave. Een van de
Unique selling Points van de regio betreft het
hoogwaardige 5 sterren landschap, waar de steden omheen zijn gedrapeerd. Voor het imago van
de regio is ook een zekere mate van landschapsbeleving, vanaf de snelweg, gewenst. De A79 is
een prachtig voorbeeld daarvan.
– Voor woningen, gelegen nabij de A76, wordt
bekeken in hoeverre de leefkwaliteit verbeterd
kan worden door -innovatieve- maatregelen op
het gebied van luchtkwaliteit en geluid.
De bedrijvigheid zal zich verder ontwikkelen rond
de knooppunten bij de clusters
Chemelot en Avantis/Trilandis. De A76 blijft voor
deze clusters de strategische verbindings-as.
Regionale en lokale bedrijventerreinen worden
langs de A76 in het Geleenbeekdal niet verder
uitgebreid, maar wel kwalitatief verbeterd en
groener en duurzamer ingepast.
De aanpassingen aan de A76 worden energieneutraal en circulair uitgevoerd. Grootschalige
zonnevelden kunnen worden aangelegd op locaties rond knooppunten en economische clusters.
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2.3.2 — Denkrichting 2:
Regionale netwerkstructuur benutten
(inclusief smart mobility)
Bij de tweede denkrichting wordt ingezet op
de ontwikkeling van meerdere mobiliteitsmaatregelen tegelijk. Met veiligheidsmaatregelen
op de A76, zoals het verlagen van de snelheid
naar 100km/h, maatregelen in de bochten, het
verbeteren van afslagen en het verbreden van de
vluchtstroken.
Verder wordt in deze denkrichting slim gebruik
gemaakt van de bestaande infrastructuur in de
omgeving om zo de robuustheid van het netwerk te vergroten. Zo wordt er gedacht aan de
realisatie van een parallelle structuur met de ‘B’,
naast de bestaande ‘A’. Deze structuur zorgt voor
een afname van de verkeersintensiteit op de
A76, doordat het wegverkeer verdeeld wordt over
meerdere wegen. Deze ‘B’ betreft een upgrading
van meerdere bestaande wegen, waaronder de
Buitenring Parkstad, tot een nieuwe eenduidige
en grensoverschrijdende rondweg, parallel aan
de A76 en A2.
Daarnaast wordt ingezet op een combinatie van
maatregelen door slimme en duurzame
mobiliteit, zoals werkgeversaanpak, Mobility as
Service concepten, verkeersmanagement, C-ITS
op veiligheid en doorstroming en de ontwikkeling
van snelfietsroutes. Aangenomen wordt dat alle
slimme en duurzame maatregelen in deze denkrichting leiden tot een substantiële verlaging van
de verkeersintensiteit op de A76. Daardoor zijn
maatregelen, zoals een verbreding van de A76,
niet nodig zal zijn. Ook kan in deze denkrichting
gedacht worden aan de realisatie van een nieuw
station Beekdaelen; als recreatieve poort naar et
Geleenbeekdal en de plateaus. Dit biedt tevens
kansen voor de versterking van de economische
clusters de Horsel en de Breinder.
Het gebied rond de A76 wordt verbeterd met
de focus op landschap, klimaatverandering, en
leefbaarheid:
– Bij het aanpassen van het A76 wordt onderzocht of een groot recreatie/ecoduct kan worden
gerealiseerd om de barrièrewerking te verminderen ten behoeve van de gewenste natuur-, ecologie, de wateropgave en recreatie en toerisme.
– Ook wordt het landschap natuurlijker
ingericht door aanpassingen die voor de wateropgave met het oog op de klimaatverandering nodig zijn (ruimte voor de beek).
Verder worden natuurgebieden (o.a. N2000)
beter met elkaar verbonden. Daar waar de beken
de A76 kruisen worden in deze denkrichting ook
de waterpassages verbeterd. Een van de water-

passages zal
in ieder geval gecombineerd worden met het
recreatie/ecoduct.
– Het Geleenbeekdal wordt nadrukkelijker ontwikkeld voor recreatie en toerisme. Het bestaande erfgoed wordt beter zichtbaar, toegankelijker
en beleefbaar. De ontwikkeling van de Leisure
Lane, de gebiedsontwikkeling Thull/Alfa en de
mogelijke toekomstige ontwikkeling van de Bruls
groeves zorgen voor extra recreatieve impulsen.
– Het verbeteren van de zichtbaarheid van het
unieke plateaulandschap/heuvelland ook in deze
denkrichting een belangrijke opgave
– Voor woningen, gelegen nabij de A76, wordt
bekeken in hoeverre de leefbaarheid verbeterd
kan worden door -innovatieve- maat-regelen op
het gebied van luchtkwaliteit en geluid.

en lokale bedrijventerreinen worden niet verder
uitgebreid, maar beter groen ingepast. Daarnaast
biedt de ontwikkeling van de ‘B’ ook kansen voor
regionale nieuwe bedrijvigheid.
De aanpassing van de A76 maar ook de “B” of
andere aanpassingen in het netwerk zijn energieneutraal en circulair door maatregelen die
energie besparen/-opwekken en toepassing van
circulaire grondstoffen. Ook in deze denkrichting komen grootschalige zonnevelden in beeld
op locaties rond knooppunten en economische
clusters.
In deze denkrichting zou nog een stap verder
gegaan kunnen worden door de A76 naar N76 te
‘downgraden’. En daarmee meer ontwerpvrijheden creëren voor een betere inpassing

De bestaande bedrijvigheid ontwikkelt in deze
denkrichting ook verder rond de knooppunten bij
de clusters Chemelot en Avantis/Trilandis en de
A76 blijft voor deze clusters een perfecte verbinding i Tegelijkertijd wordt de multimodale bereikbaarheid van deze clusters verbeterd. Regionale
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2.3.3— Denkrichting 3:
Infrastructurele aanpassing
(as verschuiven en barrière
verminderen)

Bij denkrichting 3 wordt wordt de bestaande A76
niet als uitgangspunt genomen, maar wordt het
twegracé binnen het beekdal (deels) verlegd en
verbreed, voor meer veiligheid en een betere
doorstroming van het verkeer. Dat gebeurt in
combinatie met de ruimtelijke vraagstukken,
gericht op natuur, ecologie, water/ klimaatadaptatie en recreatie door een gedeeltelijke verdiepte/
verhoogde aanleg, of de bouw van een tunnel.
Daarmee wordt een kwalitatief grotere landschappelijke impuls gerealiseerd dan bij denkrichting 1. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie
van een bypass tussen Geleen en de Horsel in
Nuth (onder Spaubeek langs) voor het vrijspelen van het Geleenbeekdal.Bovendien wordt de
leefbaarheid van woongebieden langs de A76
sterk verbeterd. Bijvoorbeeld door het strategisch
beter positioneren van het centrum van Heerlen

aan het Geleenbeekdal. Daarmee krijgt het centrum van de stad grote kwaliteitsimpulsen door
woningbouw en vergroening. Daarvoor is een
aanpassing of verlegging van de N281 ter hoogte
van het centrum van Heerlen noodzakelijk
Hierbij geldt verder eenzelfde benadering als bij
denkrichting 1 als het gaat om het inzetten van
Slimme en duurzame mobiliteit, water/klimaatopgave in het beekdal, economische clusters,
recreatie en toerisme, energiebesparing/ opwekking en circulaire wegontwerp.

/NB specifieke uitwerkingen op de verschillende onderdelen voor de denkrichtingen dienen nader te
worden onderzocht in een MIRT onderzoek./
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