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WOORD VOORAF

Maastricht en haar omgeving is een populaire regio om in te wonen, te werken, te bezoeken en in te 
recreëren. Het aantal reizigers dat in en naar de regio reist, neemt nog steeds toe. Dat is op zich prima. 
Maastricht wil zich als stad en regio blijven profileren als een internationaal woon-, werk-, kennis en 
cultuurgebied. Maar deze populariteit heeft ook een keerzijde. De afgelopen jaren is gebleken dat de 
bereikbaarheid van de stad en regio onder druk staat. Bekend zijn de wachtrijen tijdens de ochtendspits 
bij de Geusselt en het verstopt raken van de stad tijdens topdagen met veel bezoekers.

Om het probleem rondom de bereikbaarheid van de stad 
en regio aan te pakken, hebben overheden, werkgevers en 
aanbieders van mobiliteitsdiensten de koppen bij elkaar 
gestoken. Samen hebben ze het programma Maastricht-
Bereikbaar 2010-2016 opgesteld. Met als doel te zorgen 
voor een blijvend goede bereikbaarheid van de stad en de 
regio door het realiseren van structureel ander reis- en werk-
gedrag bij de verschillende reizigersgroepen. Met andere 
woorden: Maastricht bereikbaar houden door het organise-
ren van slim werken en slim reizen. 

Juist nu werken aan bereikbaarheid!
Concrete maatregelen moeten in de periode tussen 2010-
2016 zorgen dat de bereikbaarheid van de stad en de regio 
gewaarborgd blijft. In deze periode vinden twee grote infra-
structurele maatregelen plaats: de ombouw van de A2 en de 
capaciteitsvergroting van de Noorderbrug. Twee maatregelen 
ter verbetering van de infrastructuur die pas vanaf eind 2016 
effect hebben op de bereikbaarheid van de stad en de regio. 
Een programma ter verbetering van de bereikbaarheid in de 
periode tussen 2010-2016 is nu dus hard nodig.

Concrete actiepunten
De samenwerkende partijen hebben in september 2009 
een intentieverklaring ondertekend en de contouren voor 
het programma Maastricht-Bereikbaar zijn bepaald. Met 
als doel het opvangen van de groei van het autoverkeer met 
10% in de periode 2010-2016. Inmiddels heeft de stuurgroep 

Maastricht-Bereikbaar de contouren uit het programma 
concreet gemaakt en zijn de randvoorwaarden voor een 
meerjarig uitvoeringstraject klaar:
• Op basis van een grootschalig reizigersonderzoek is een 
eerste reizigersbestand opgebouwd. Dit bestand wordt in 
2010-2011 verder uitgebouwd met een systematische door-
lichting van de werkgevers in de regio’s Maastricht, Sittard en 
Parkstad. Deze groep reizigers krijgen vanaf het najaar van 
2010 de eerste producten aangeboden om slimmer te kunnen 
reizen en werken.
• Een aantal Maastrichtse bedrijven is gezamenlijk aan de 
slag gegaan met het uitwisselen van kennis en ervaringen 
om slim te werken en te reizen. Samen hebben ze bekeken 
hoe ze dit kunnen verwerken in hun arbeidsvoorwaarden. 
Deze kennis is gebundeld in een bestand voor alle werkge-
vers. Aan de hand van mobiliteitsscans per bedrijf zorgen 
we voor een advies op maat voor slim reizen en werken. Een 
advies dat verder uitgewerkt wordt in mobiliteitsgerelateerde 
arbeidsvoorwaarden. 
• Bij de Maastrichtse bedrijven Teleperformance en 
Vodafone is een proef gestart met e-werken: werken 
vanuit thuis met behulp van geavanceerde informatie- en 
communi catie-technologie. De resultaten zijn verwerkt in 
een ‘Toolbox e-werken’ die we inzetten bij het het programma 
Maastricht-Bereikbaar.
• Projectleiders van overheden, werkgevers en aanbieders 
van mobiliteitsdiensten hebben een pakket aan maatregelen 
uitgewerkt om de forensenstromen, het goederenverkeer en 
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het grote aantal bezoekers tijdens topdagen en evenementen 
beter te reguleren. Ook zijn er voorstellen neergelegd voor de 
eerste uitvoeringspilots van deze maatregelen. 
• De hoofdlijnen voor het aanbod van ketenmobiliteit als 
alternatief voor de auto zijn klaar. Bij ketenmobiliteit kunnen 
reizigers verschillende vervoermiddelen binnen één reis 
gemakkelijk met elkaar combineren (trein, bus, OV-fiets en 
parkeren). Ook ligt er een voorstel voor de manier waarop 
we deze ketenmobiliteit gaan aanbieden aan de reizigers. 
Er komt een basisproduct in de vorm van de mobiliteitspas 
Maastricht-Bereikbaar, waarbij de reiziger kan kiezen uit een 
flexibel basisaanbod van OV, fiets en parkeerfaciliteiten. 
• De volgende grootschalige pilots om het gedrag van reizi-
gersgroepen in de regio Maastricht te analyseren gaan van 
start: mobiliteitsleasing onder leaseautorijders, het gebruik 
van het OV buiten de spitsperioden en het gebruik van actuele 
parkeerinformatie in de auto.
• In het najaar van 2010 lanceren we de volledig vernieuwde 
website Maastricht-Bereikbaar.nl.
• Vanaf het najaar 2010 is het programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar operationeel. Dit bureau is mede met 
steun van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement van 
de grond gekomen. Ook het samenwerkingsverband binnen 
de stuurgroep Maastricht-Bereikbaar wordt gecontinueerd.
• Circa vijftig partijen ondertekenen op 6 september 2010 
het regioconvenant, waarmee een stevige basis is gelegd om 
het programma gezamenlijk te kunnen realiseren.
 

Tot slot
Na een fase van veel voorbereiding gaan we nu als stuur-
groep Maastricht-Bereikbaar samen aan de slag. Tijdens 
de periode 2010-2011 richten we ons op de opstart van de 
uitvoering en vanaf 2012 tot 2016 vindt de operationele uitvoe-
ring plaats. Als stuurgroep nodigen we bestaande maar ook 
nieuwe partijen graag uit om samen invulling te geven aan 
de inhoud en realisatie van de maatregelen en acties in het 
programma Maastricht-Bereikbaar. Want samen houden we 
Maastricht bereikbaar!

Albert Nuss
Voorzitter stuurgroep Maastricht-Bereikbaar
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SAMENVATTING
EN LEESWIJZER

MAASTRICHT-BEREIKBAAR: ORGANISEREN VAN SLIM REIZEN EN SLIM WERKEN
Maastricht en haar omgeving is een populaire regio om in te wonen, te werken, te bezoeken en in te 
recreëren. Het aantal reizigers dat in en naar de regio reist, neemt nog steeds toe. Maar deze populariteit 
heeft ook een keerzijde: de bereikbaarheid van de stad en de regio staat onder druk. 

Om het probleem rondom de bereikbaarheid van de stad en de regio aan te pakken, hebben overheden, 
werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten de koppen bij elkaar gestoken. Samen hebben ze het 
programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 opgesteld. Met als doel te zorgen voor een blijvend goede 
bereikbaarheid van de stad en de regio door het realiseren van structureel ander reis- en werkgedrag bij de 
verschillende reizigersgroepen. Met andere woorden: Maastricht bereikbaar houden door het organiseren 
van slim reizen en slim werken. 

HOE HOUDEN WE MAASTRICHT-BEREIKBAAR?
De druk op het bestaande wegennet neemt de komende 
jaren alleen maar toe door een groot aantal langdurige 
wegwerkzaamheden voor de ondertunneling van de A2 in 
Maastricht, de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug 
en wegwerkzaamheden op de A2 in Midden-Limburg. Daar 
komt bij dat tijdens deze werkzaamheden (2010-2016) het 
autoverkeer met 10% zal toenemen; de huidige capaci-
teit van het wegennet in de stad en de regio kan deze groei 
echter niet opvangen. Willen we de bereikbaarheid van stad 
en regio op peil houden, dan betekent dit dat we deze groei 
van de automobiliteit moeten opvangen. Met een pakket aan 
samenhangende maatregelen beïnvloeden we het werk- en 
reisgedrag van specifieke groepen reizigers: forensen, het 
goederenverkeer, bezoekers van topdagen en evenementen 
en het zakelijk- en bestelverkeer. Alleen zo houden we de 
regio ook in de toekomst bereikbaar.

HOE GAAN WE DAT DOEN?
Willen we de reizigers verleiden om structureel slimmer te 
gaan reizen en werken dan kan dat alleen door afspraken 
te maken tussen overheden, werkgevers en aanbieders van 
mobiliteitsdiensten. 

De initiatiefnemers en andere partijen hebben het programma 
Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 gezamenlijk uitgewerkt. 
Uitvoeringsafspraken en taakverdelingen zijn vastgelegd in 
het regioconvenant. Daarmee kan de feitelijke uitvoering in 
het najaar van 2010 beginnen. Onder regie van het program-
mabureau Maastricht-Bereikbaar werkt de samenwerkings-
driehoek aan het realiseren van maatregelen, producten en 
diensten voor de mensen waarvoor we het uiteindelijk doen: 
de reizigers binnen en naar Maastricht en de regio. 

Deze reizigers moeten gebruik gaan maken van het aanbod 
dat is voorbereid en wordt doorontwikkeld. Doen zij dit, dan 
verandert hun reisgedrag en zal dat direct merkbaar en 
voelbaar zijn voor de bereikbaarheid van Maastricht en de 
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regio. Daarmee kan Maastricht zich als stad en regio blijven 
profileren als een internationaal woon-, werk-, kennis- en 
cultuurgebied.

WAT IS SLIM REIZEN EN SLIM WERKEN?
Maastricht-Bereikbaar richt zich op de structurele beïnvloe-
ding van het reis- en werkgedrag van reizigers in de regio 
Maastricht. Kern van deze strategie is dat we inspelen op de 
mogelijke keuzes van de reizigers naar tijd en plaats. 

Slim reizen
• Op een andere manier reizen: reizigers kiezen in plaats 
van de auto voor een alternatief en combineren verschillende 
vervoermiddelen binnen één reis met elkaar (parkeren, bus, 
trein en OV-fiets). Vooral forensen en bezoekers die langere 
afstanden reizen moeten hier gebruik van gaan maken. Voor 
deze reizigers is de mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar 
ontwikkeld met maximaal gemak voor de reizigers.
• Met de fiets reizen: forensen kiezen ook voor de korte- en 
middellange afstanden voor de fiets. Elektrische fietsen en 
scooters zijn immers een goed alternatief voor de auto op 
deze afstanden.
• Op een ander tijdstip reizen: het mijden van de ochtend- 
en avondspitsen is voor vrijwel alle reizigersstromen een 
effectieve maatregel om de doelstellingen te realiseren. Het 
gaat daarbij zowel om spitsmijdend OV-gebruik, automobi-
listen die de spitsen mijden als ook om een verdere optimali-
satie van spitsmijdend goederenverkeer.
• Een deel van de reis verkorten: voor een aantal reizigers-
stromen is het effectief om het deel van de route naar hun 
bestemming waarvoor ze de auto gebruiken, in te korten. 
Vooral bezoekers van topdagen en evenementen kunnen 
goed worden opgevangen aan de randen van de stad (P+R 
Maastricht-Noord, Céramique-Zuid/Maastricht-Zuid) met 
natransport naar de bestemming. 
• Via een andere route reizen: maatregelen gericht op het 
kiezen van een andere route zijn in Maastricht en omgeving 
nauwelijks effectief of zelfs ongewenst (voorkomen nieuw 
sluipverkeer). Voor het doorgaande goederenverkeer is 
gerichte reisinformatie over alternatieve routes goed inzet-
baar. Ook het aanbieden van gerichte parkeerinformatie 
met een optimale en efficiënte route naar een parkeerplek 
voor bezoekers van topdagen en evenementen is een goed 
hulpmiddel.

Slim plannen
• Reizen aan de hand van gerichte info: specifieke reis-
informatie is geen maatregel op zich, maar cruciaal voor het 
keuzegedrag van de reizigers. Per reizigersstroom zetten we 
een maatwerkpakket aan reisinformatie in dat gericht is op 
een snelle en grootschalige implementatie van de andere 
maatregelen.
• Opvangen van het verkeer aan de randen van de stad: 
voor het verkeer met bestemming Maastricht-Noord is een 
‘modal shift’ van het gebruik van een auto naar het gebruik 
van een fiets en/of het openbaar vervoer een mogelijke optie. 
Het bundelen van goederenstromen is zeer effectief voor al 
het goederenaanbod met bestemming de binnenstad van 
Maastricht en terug.

Slim werken
• Niet reizen: voor alle forensenstromen zijn maatregelen 
in het kader van het nieuwe werken of e-werken effectief om 
de groei aan automobiliteit op te vangen. Het gaat daarbij om 
een mix van mogelijkheden: spitsmijdend e-werken, inciden-
teel e-werken vanuit thuis, structureel e-werken vanuit thuis, 
werken vanuit een e-werkkantoor.

Slimme overkoepelende maatregelen
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en de mobiliteits-
pas: aan de hand van mobiliteitsscans bij bedrijven maken 
we samen met deze bedrijven afspraken over het herijken 
of introduceren van mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoor-
waarden. Samen met de introductie van de mobiliteitspas 
Maastricht-Bereikbaar zijn dit slimme overkoepelende 
maatregelen voor de komende jaren die cruciaal zijn om de 
verschillende maatregelen bij de verschillende reizigersgroe-
pen te kunnen implementeren.
• Communiceren met de reiziger: de website Maastricht-
Bereikbaar.nl is een interactief instrument waarmee we op 
verschillende manieren de reizigers in de regio Maastricht 
informeren. Ook is er een expliciete koppeling van de website 
met het reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar. Naast de 
website is de inzet van grootschalige publiekscampagnes een 
belangrijk instrument om het reisgedrag van automobilisten 
binnen Maastricht en de bezoekers van topdagen en evene-
menten te beïnvloeden.
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OP WELKE REIZIGERSSTROMEN RICHTEN WE 
DE PIJLEN?
De grootste knelpunten voor de komende jaren liggen bij 
de groei van het verkeer in de ochtend- en avondspits. Met 
name de reizigersstromen die door het A2-plangebied gaan 
en het Maaskruisend verkeer zijn de belangrijkste stromen 
om aan te pakken. De maatregelen zetten we vooral in op die 
reizigersstromen waar de meeste winst te behalen valt. Deze 
reizigersstromen hebben het meeste last van de knelpunten 
in de bereikbaarheid van Maastricht en haar omgeving. 

Forensen 
Het woon-werkverkeer is het belangrijkste reismotief in de 
spits. 65% van de weggebruikers in de ochtend- en avond-
spits zijn forensen. Binnen deze doelgroep hebben we voor 
de volgende zes belangrijkste reizigerstromen de volgende 
doelstellingen voor ogen:
1 Vanuit A2-Noord ingaand Maastricht. Doel: 300 tot 350 

auto’s uit de ochtend- en avondspits krijgen in 2016.
2 Vanuit A79 ingaand Maastricht. Doel: circa 230 auto’s uit 

de spitsen krijgen in 2016.
3 A2/A79 uitgaand Maastricht. Doel: 500 tot 550 auto’s uit 

de spitsen krijgen in 2016.
4 Aken-Heuvelland ingaand Maastricht. Doel: 200 tot 250 

auto’s uit de spitsen krijgen in 2016.
5 Intern Maaskruisend van oost naar west. Doel: circa 300 

auto’s uit de spitsen krijgen in 2016.
6 Intern Maaskruisend van west naar oost. Doel: ruim 400 

auto’s uit de spitsen krijgen in 2016.

Goederenverkeer 
Naast het opvangen van de groei aan woon-werkverkeer 
in de spitsen zetten we ook in op maatregelen voor het 
goederenverkeer. Het goederenverkeer neemt binnen de 
totale verkeersstroom van en naar Maastricht een beschei-
den plaats in. Op een reguliere werkdag is het aandeel van 
het goederenverkeer gemiddeld 5 tot 10% van de totale 
verkeersstroom.
Voor deze doelgroep hebben we de volgende twee doel-
stellingen voor ogen:

• Optimaliseren van het vermijden van rijden tijdens de 
spits voor het goederenverkeer met 1 tot 2% extra in de 
periode 2010-2016.
• Efficiënt bundelen van 50 tot 75% van het georganiseerde 
aanbod van goederenstromen met de bestemming binnen-
stad van Maastricht (vanaf 2010).

Bezoekers van topdagen en evenementen 
Naast het opvangen van de groei aan woon-werkverkeer in de 
spitsen zetten we ook in op maatregelen voor de bezoekers 
van topdagen en evenementen. Deze reizigersstroom neemt 
een belangrijke plaats in op het wegennet in Maastricht. Het 
aandeel kan in de spitsperioden toenemen tot ruim boven de 
20%. Naast de reguliere maatregelen die worden genomen 
voor de andere doelgroepen kiezen we bij deze reizigers-
stroom voor een proactieve en preventieve aanpak. Voor deze 
doelgroep hebben we de volgende drie doelstellingen voor 
ogen:
• Realiseren van een ‘modal shift’ van 2 tot 5% van het 
gebruik van een auto naar het gebruik van een fiets en/of 
het openbaar vervoer tijdens topdagen en evenementen in 
2010-2016.
• Opvangen van duizend of meer voertuigen aan de 
randen van de stad (P+R-voorzieningen) tijdens topdagen en 
evenementen.
• Optimale geleiding van bezoekers naar beschikbare 
parkeervoorzieningen in het centrum en de binnenranden 
van het centrum (meer dan 90% bezetting tijdens topdagen 
en evenementen in 2010-2016).

Zakelijk- en bestelverkeer 
Tenslotte zetten we ook in op maatregelen voor het zakelijk- 
en bestelverkeer die aandeel hebben van 15% in de totale 
verkeersstroom in de spitsperioden. Ook voor deze doelgroep 
bekijken we of en hoe we ze kunnen laten ‘meeliften’ met de 
maatregelen voor andere doelgroepen. Daarnaast voeren we 
een specifieke pilot uit voor automobilisten die in een lease-
auto rijden. 
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WELKE MAATREGELEN ZETTEN WE IN?

Forensen
Het zwaartepunt van onze opgave ligt bij de reizigersstroom 
forensen. Maatregelen voor deze grootste groep van de 
weggebruikers zetten we dan ook gericht in. Samen met de 
betrokken partijen is zorgvuldig gekeken welke type maat-
regelen op welke corridors kansrijk zijn om een zo’n groot 
mogelijk effect te kunnen genereren op het reisgedrag. Vanaf 
het najaar van 2010 voeren we voor deze reizigersstroom de 
volgende maatregelen in.

Op een andere manier reizen (ketenmobiliteit):
u Forensen bieden we een alternatief voor de auto, waarbij 
ze gecombineerd gebruik kunnen maken van NS-treinen, 
Veolia-treinen/bussen, P+R-voorzieningen (Q-park) en 
de OV-fiets. Voor deze voorzieningen kunnen de forensen 
gebruikmaken van de mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar. 
We starten vanaf het najaar 2010 met forensen die werken 
bij de 15 tot 20 grote aangesloten werkgevers in de regio 
Maastricht en Sittard/Parkstad. Vanaf medio 2011 betrekken 
we ook de midden- en kleinbedrijven bij deze maatregel. 
u Alle herkomst P+R-terreinen op de corridors gaan we 
doorlichten en maximaal benutten. 
u NS en Veolia zetten waar nodig extra materieel in om de 
extra reizigers op te kunnen vangen.
u Het gebruik van de fiets in het voor- en natransport 
ondersteunen we met een aanbod van vouwfietsen, het 
uitbreiden van fietsenstallingen, het uitbreiden van aanbod 
OV-fietsen/scooters en door het inzetten van fietsregelingen 
bij aangesloten werkgevers.
u Forensen bieden we actuele reisinformatie voor de speci-
fieke reistrajecten aan.

Buiten de spits reizen:
u Afspraken maken met de belangrijkste werkgevers over 
het introduceren en faciliteren van het e-werken en flexibele 
werktijden, waardoor automobilisten en OV-reizigers ook 
buiten de spits kunnen reizen.
u Actuele reisinformatie over de spitssituatie in de regio 
Maastricht beschikbaar stellen. 

Opvangen van het verkeer aan de randen van de stad: 
u Forensen opvangen op het P+R-terrein in Maastricht-
Noord met 400 parkeerplaatsen. Dit parkeerterrein krijgt 
uiteindelijk meer dan 1.200 parkeerplaatsen als de nieuwe 
aansluiting op de A2/A79 gereed is.
u Realiseren van de P+R-voorzieningen in Céramique-Zuid/
Maastricht-Zuid.
u Het inzetten van aansluitend vervoer met name tijdens de 
spitsen (shuttlebussen, fietsen, elektrisch vervoer, scooters).
u Het gebruik van de P+R-voorzieningen ondersteunen met 
reisinformatie via de website Maastricht-Bereikbaar.nl, langs 
de weg, publiekscampagnes en actuele in-car-parkeer- 
 informatie.

Actieve bijdragen werkgevers slim reizen en slim 
werken
u Binnen alle deelnemende bedrijven voeren we vanaf het 
najaar van 2010 mobiliteitsscans uit, waarmee we het reis-
gedrag van alle werknemers vastleggen. Deze herkomst- 
en bestemmingsstromen zijn belangrijk bij het bepalen van 
mogelijke alternatieven en maatregelen voor slim reizen en 
slim werken.
u Afspraken maken met de deelnemende bedrijven over 
mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden, waarbij het 
‘Maastrichts Basispakket’ als leidraad dient.
u Zorgen dat deze bedrijven de mobiliteitspas Maastricht-
Bereikbaar en andere ontwikkelde producten aanschaffen 
(vanaf 2011).
u Invoeren van de kansrijke maatregelen om slim te reizen 
en slim te werken.

Goederenverkeer
Bij het goederenverkeer onderscheiden we maatregelen 
voor het doorgaand (inter)nationale goederenverkeer en 
goederen verkeer met de bestemming Maastricht:
u Aanbieden van alternatieve routes voor het doorgaand 
goederenverkeer in situaties met extreme hinder op de A2 
(borden langs de weg, website Maastricht-Bereikbaar.nl).
u Afvangen van het goederenverkeer voor de Beatrixhaven 
op het nieuwe knooppunt Maastricht-Noord als de nieuwe 
afslag van de A2/A79 gereed is.
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u Opschalen van het huidige initiatief Binnenstadservice 
Maastricht waarmee een vermindering van 50 tot 75% van 
de binnenstadleveringen gerealiseerd kan worden door de 
goederenstromen gebundeld naar het centrum en terug te 
vervoeren.
u Het goederenverkeer in de spits nog verder te ontlas-
ten door een combinatie van maatregelen op de bedrijven-
terreinen Beatrixhaven en Bosscherveld (opties: dag- en 
nachtranddistributie, multimodaal vervoer, bundeling van 
vervoer tussen bedrijven).

Bezoekers van topdagen en evenementen
Naast de gekozen proactieve en preventieve aanpak voeren 
we voor deze reizigersstroom de volgende maatregelen in.
u Automobilisten willen we stimuleren gebruik te maken 
van de P+R- en P+W-terreinen aan de randen van de stad en 
in het centrum. En door te zorgen voor goed vervolgtransport 
naar een evenement en het centrum.
u Goede geleiding van automobilisten die in het centrum 
willen parkeren met actuele in-carparkeerinformatie, via 
een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) en de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl.
u Autobezoekers verleiden om langer in de stad te blijven 
door het aanbieden van een spitsdiner.
u Bezoekers overhalen om met het openbaar vervoer of de 
fiets naar de stad te komen, specifiek vervoer van en naar 
evenementen aanbieden, gratis OV-kaartje bij een aankoop 
in een winkel en tijdelijke evenementenfietsenstallingen.
u Verbeteren van de informatieverstrekking over bereik-
baarheidsonderwerpen tijdens topdagen en evenementen 
(de website Maastricht-Bereikbaar.nl, gps, sms-alerts en 
(eu)regionale media).
u Evenementenorganisatoren nemen meer verantwoorde-
lijk om hun bezoekers te informeren over de bereikbaarheid 
en parkeergelegenheid.

Maatregelen gericht op alle reizigers
Naast maatregelen voor de specifieke reizigersstromen 
zetten we ook een aantal algemene maatregelen in waarvan 
alle reizigers kunnen meeprofiteren.

Reizigersbestand 
Het reizigersbestand bestaat momenteel uit 8.000 reizigers. 
Het is een bestand met informatie over het werk- en reis-
gedrag van de reizigers. De reizigers kunnen we zo voorzien 
van gerichte reisinformatie, reisgerelateerde producten en 
vervolgonderzoeken. Daarnaast kunnen deze reizigers via 
een persoonlijk account op de website Maastricht-Bereikbaar 
hun voorkeuren aangeven, producten aanschaffen en opzeg-
gen en inzicht krijgen in hun reishistorie als ze gebruikmaken 
van een mobiliteitspas. 

Mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar 
De mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar geeft toegang tot 
verschillende op elkaar aansluitende reismogelijkheden, 
zoals trein, bus, OV-fiets en P+R-terreinen. Uitgangspunt 
is het bieden van structurele reiskortingen in combinatie 
met gebruikersgemak. Kortom, één pas die de reizigers van 
deur tot deur en daarmee in de volledige verplaatsingsketen 
faciliteert. 
De reguliere OV-chipkaart vormt de basis voor de mobiliteits-
pas. De introductie van de basispas voor forensen start eind 
2010/begin 2011. Vanaf 2011 zullen ook nieuwe producten 
en diensten aan de mobiliteitspas worden toegevoegd, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van vergaderlocaties.

Website Maastricht-Bereikbaar.nl 
De website Maastricht-Bereikbaar.nl is vernieuwd. De 
vernieuwde site biedt de mogelijkheid om dynamisch en op 
een interactieve manier met de reiziger te communiceren. 
Een overzichtelijk portal met alle informatie over mobiliteit in 
de regio Maastricht. Op de homepage staat de belangrijkste 
en meest relevante bereikbaarheidsinformatie bij elkaar, 
gegroepeerd rond een plattegrond met de actuele verkeers-
situatie. De reiziger en zijn reismotieven staan centraal. 
Bezoekers kunnen de homepage naar eigen voorkeur 
inrichten met de gebruikte routes (wonen/werken, wonen/ 
winkelen, wonen/recreëren, enzovoort). De vernieuwde 
website is er op ingesteld om reizigers informatie op maat 
te verschaffen. Via de website komen we in contact met de 
reizigers uit het reizigersbestand via bijvoorbeeld e-mail-
nieuwsbrieven en nieuwe reizigers kunnen zich via de website 
aanmelden en producten afnemen. 
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Reisinformatie voor reizigers
Goede reisinformatie is van essentieel belang om het gedrag 
van reizigers te veranderen.
In combinatie met het opbouwen van het reizigersbestand 
bieden we reizigers persoonlijke reisinformatie gezien vanuit 
de volgende invalshoeken:
u Reisinformatie vooraf: via Maastricht-Bereikbaar.nl en 
reisadviezen voor automobilisten in het reizigersbestand.
u Reisinformatie onderweg: mobiele versie van de website, 
actuele parkeerinformatie in de auto, informatieborden langs 
de weg, sms-alerts.
u Reisinformatie op knooppunten: actuele reisinforma-
tie op het overstapknooppunt Maastricht-Centrum en op 
belangrijke attractiepunten in de stad.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

u	Het programma Maastricht-Bereikbaar is dyna-
misch van karakter. We willen maximaal inspelen op 
nieuwe initiatieven van reizigers, het bedrijfsleven en 
aanbieders van mobiliteitsdiensten om het gedrag van 
reizigers structureel te beïnvloeden.

u	Om nu al in te spelen op nieuwe initiatieven vanuit 
de markt voeren we in 2010-2011 drie grote pilots uit: 
de inzet van persoonlijke mobiliteitsbudgetten bij de 
doelgroep leaseautorijders (primair forensen/zakelijk 
verkeer), het gebruik van het openbaar vervoer door 
forensen in de daluren (OV-spitsmijden voor zowel 
autorijders als OV-rijders in de huidige spitsen) en het 
gebruik van dynamische in-carparkeerinformatie door 
bezoekers tijdens reguliere koopavonden en topdagen. 
Deze grootschalige pilots voeren we uit in de periode 
tussen september 2010 en december 2011. In de jaren 
daarna zetten we de resultaten van de pilots in bij 
de structurele maatregelen binnen het programma 
Maastricht-Bereikbaar.

u	Ook zijn we gestart met kleinschalige innovaties, 
zoals ‘creatieve filerondetafels’ met reizigersgroepen, 
een videoplatform ‘Reizigers maken Maastricht-
Bereikbaar’ en het introduceren van het door bedrijven 
uitvoeren van een zelfscan voor ‘Het Nieuwe Werken’.

Hoe leest u het programma Maastricht-
Bereikbaar 2010-2016?

Het programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 bevat zes 
hoofdstukken, een woord vooraf, een samenvatting, bron-
verwijzigingen en een colofon. Hieronder geven we kort aan 
welke informatie in welke hoofdstukken te vinden is. 

Hoofdstuk 1 geeft een toelichting op de noodzaak van het 
programma.

In hoofdstuk 2 zijn de knelpunten op het gebied van bereik-
baarheid uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden ook de belang-
rijke reizigersstromen beschreven.

In hoofdstuk 3 staan de ambities en doelstellingen van het 
programma Maastricht-Bereikbaar. 

In hoofdstuk 4 zijn de aanpak en maatregelen uitgewerkt 
en omschrijven we de kern van het programma voor de 
komende jaren.

In hoofdstuk 5 vindt u meer informatie over de organisatie van 
Maastricht-Bereikbaar en in hoofdstuk 6 leest u meer over 
de inzet van mensen en middelen binnen het programma 
Maastricht-Bereikbaar.

In de bronverwijzingen zijn alle referenties te vinden, inclu-
sief achtergronddocumenten waarin de daadwerkelijke 
analyses zijn verwerkt, de maatregelen zijn uitgeschreven 
en/of zijn onderbouwd met onderzoeken. Deze achtergrond-
documenten dienen als toelichting op het programma en als 
werkmateriaal bij de uitvoering van de maatregelen.

In het regioconvenant Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 
leggen circa vijftig partijen op 6 september de samen-
werkingsafspraken en bijdragen vast voor het realiseren van 
het programma. In het convenant is een concrete begroting 
uitgewerkt, waarin de inzet van mensen en middelen is vast-
gelegd tot eind 2011.

Leeswijzer
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 Maastricht-Bereikbaar: slim werken slim reizen 15

1
MAASTRICHT-BEREIKBAAR:  

PROGRAMMATISCHE AANPAK NODIG!

De ligging van Maastricht aan de Maas maakt de stad en de regio 

uniek, maar ook kwetsbaar. De groei van het aantal forensen, het 

goederenverkeer en het aantal bezoekers neemt nog steeds toe. 

De bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad en de regio 

staan daardoor onder druk. Alle betrokken partijen zien in dat een 

gezamenlijke meerjarige aanpak nodig is om deze problemen op 

te lossen. Het programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 en 

samenwerkingsafspraken opgesteld in een regioconvenant zijn het 

resultaat van deze gezamenlijke aanpak tussen circa vijftig partijen.
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NOTA MOBILITEIT

Betalen/beïnvloeden Benutten

• A2 Maastricht
• Noorderbrugtracé

• Regionale prikkels 
 reizigers
• Maatregelen reisgedrag 
 regio Maastricht

MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016
SLIM WERKEN SLIM REIZEN

• Regionale/
 lokale 
 alternatieven

• Verkeers-
 management
 lokaal/
 regionaal

• Slim 
 bouwen & 
 faseren 
 A2

Bouwen

1.1 Waarom een programma 
Maastricht-Bereikbaar?

De bereikbaarheid van de stad en de regio staat onder 
grote druk [1,2,3]. Problemen doen zich al regelmatig voor, 
vooral tijdens de ochtend- en avondspits en tijdens dagen 
dat de stad door een evenement extra veel bezoekers trekt. 
Problemen die alleen maar toe zullen nemen, omdat het 
autoverkeer de komende jaren nog blijft groeien en pas naar 
verwachting rond 2020-2025 stabiliseert [1]. De capaciteit van 
de snel wegen en lokale/provinciale wegen heeft in de stad 
Maastricht en de regio Zuid-Limburg haar maximum bereikt. 
Fysieke oplossingen zoals de ondertunneling van de A2 in 
Maastricht en een capaciteitsvergroting bij de Noorderbrug 
zijn in voorbereiding [4,5]. Deze infrastructurele aanpassingen 
zijn pas in de periode 2015-2020 gereed. De huidige proble-
men en knelpunten zijn nu nog te overzien, maar zullen de 
komende jaren uitgroeien tot een ongewenst grote omvang. 
Met schadelijke gevolgen voor het ruimtelijk, economisch en 
sociaal functioneren van de stad Maastricht en andere econo-
mische centra in de regio.

Meersporenaanpak
De wijze waarop de bereikbaarheidsproblemen worden 
aangepakt is sterk in ontwikkeling. De Nota Mobiliteit [6] 
laat nadrukkelijk een meersporenaanpak zien (figuur 1). 
Het spoor ‘selectief bouwen’ komt in Maastricht tot uitdruk-
king in de ondertunneling van de A2 (eind 2016 gereed) en 
de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug (2015-2018). 
Bij het ‘beter benutten’ van de bestaande systemen zijn er 
vooral nog mogelijkheden op het gebied van het beter benut-
ten van lokale en regionale wegen (verkeersmanagement), 
de inzet van alternatieven zoals het openbaar vervoer en de 
fiets, het beter benutten van reisinformatiesystemen en het 
benutten van de mogelijkheden van e-werken vanuit thuis. 
De komende jaren wordt een sterke impuls gegeven aan het 
spoor ‘betalen voor mobiliteit’. In Maastricht-Bereikbaar is 
dit spoor breed ingevuld, waarbij niet alleen betalen, maar 
vooral ook de structurele beïnvloeding van het reizigers-
gedrag met diverse vormen van prijsprikkels centraal staat. 
In figuur 1 is de relatie tussen het programma Maastricht-
Bereikbaar en deze hoofdsporen schematisch aangegeven.

1 Afbakening programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016
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• Interessante businesscases

Reizigers:
• Betere balans werk-privé
• Optimaliseren van de reistijd
• Meer keuzemogelijkheden en vrij-

heden om zelf invulling te geven 
aan slim werken en slim reizen

• Bereikbaarheid van de regio Maastricht
• Terugdringen files

• Aanpak parkeerdruk
• Verbetering bereikbaarheid voor bezoekers, 

klanten, leveranciers en medewerkers
• Invoering Het Nieuwe Werken
• Hogere arbeidsproductiviteit

2a

Win-Win voordelen slim werken en slim reizen

reizigers

overheden werkgevers &
publiekstrekkers

aanbieders
mobiliteitsdiensten

afspraken

afspraken afspraken

Aanbieders mobiliteitsdiensten:

Overheden / initiatiefnemers: Bedrijfsleven:

De noodzaak om op regionaal niveau maatwerk te leveren 
voor slim werken en slim reizen is alleen maar groter gewor-
den door het voorlopig uitstellen van de landelijke maatre-
gelen op het gebied van kilometerprijs en spitsheffingen [7]. 

Structurele aanpak gedrag reizigers
Maastricht-Bereikbaar is aangesloten bij de landelijke aanpak 
voor mobiliteitsmanagement [8,9]. Mobiliteitsmanagement 
is het organiseren van slim reizen en slim werken. Daarbij 
gaat het niet alleen om het stimuleren van het gebruik van 
alternatieven voor de auto, maar om een structurele andere 
aanpak in het gedrag van reizigers. Met een samenhangend 
pakket aan maatregelen verleiden we reizigers om gericht 
andere keuzes te maken. Door te e-werken, door de spits 
te mijden zowel voor automobilisten als reizigers in het 
openbaar vervoer, door te reizen via andere routes of door 

op een andere manier te reizen dan met de auto [10]. Hierbij 
staan de eisen en wensen van reizigers centraal. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn:
• De problemen van reizigers in de stad en de regio zijn 
bepalend voor de oplossingen.
• De maatregelen worden ontwikkeld op basis van de vraag 
en die bepaalt het aanbod.
• Slim reizen en werken kan alleen als er wordt samen-
gewerkt tussen overheden, werkgevers en aanbieders van 
mobiliteitsdiensten (figuur 2a). Het vraagt om een ‘open’ 
proces, waarin de betrokken partijen samenwerken op basis 
van gelijkwaardigheid.
• Voor een succesvol meerjarig uitvoeringsprogramma 
is een programmatische aanpak met heldere doelen, een 
goede samenhang tussen de maatregelen en flexibiliteit in 
de uitvoering van cruciaal belang.
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• Centraal aanspreekpunt reizigersmarkt
• Aantrekkelijke volumes

Reizigers:
• Hogere werknemers- 

tevredenheid

• Imago van Maastricht
• Verlaging CO2 uitstoot
• Verbetering luchtkwaliteit

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Aantrekkelijk werkgeverschap
• Verlaging ziekteverzuim en terugdringen van 

personeelsverloop
• Administratieve lastenverlichting
• Afwenden van wet- en regelgeving
• Kostenreducties (o.a. mobiliteits- en 

huisvestingskosten)

2b

Bijkomende voordelen en belangen

reizigers

overheden werkgevers &
publiekstrekkers

aanbieders
mobiliteitsdiensten

afspraken

afspraken afspraken

Overheden / initiatiefnemers: Bedrijfsleven:

Aanbieders mobiliteitsdiensten:

Noodzaak werken aan bereikbaarheid
De noodzaak om met het programma Maastricht-Bereikbaar 
aan de slag te gaan heeft een aantal redenen. Allereerst 
staat de bereikbaarheid van de regio Maastricht onder druk 
door autonome de groei van het autoverkeer in de periode 
2010-2020. Totdat de geplande infrastructurele oplossingen 
(A2-tunnel, capaciteitsvergroting Noorderbrug) gereed zijn, 
is mobiliteitsmanagement een van de weinige middelen die 
de ongewenste groei van het autoverkeer kunnen opvangen. 
Verder heeft de realisatie van de A2-tunnel een gevoel van 
urgentie in de regio teweeg gebracht om gezamenlijk aan een 
structurele verbetering van de bereikbaarheid van de stad en 
de regio te werken. De hinder die met de aanleg van de tunnel 
ontstaat, kan wel met lokale maatregelen worden opgevan-

gen [1,11]. Maar de bouw van de tunnel is ook een reden om 
reizigers te verleiden hun reisgedrag aan te passen. Ook is 
het belangrijk dat in de regio het besef is ontstaan dat niet 
alleen de overheid de bereikbaarheidsproblemen kan en 
moet oplossen. Om grootschalige oplossingen voor elkaar te 
krijgen moet dit samen met het bedrijfsleven en aanbieders 
van mobiliteitsdiensten gebeuren. Alle deelnemende partijen 
zien in dat naast het overkoepelende belang van bereikbaar-
heid, deze samenwerking ook hun eigen bedrijfsbelangen 
dient (figuur 2b). Uiteindelijk is een structurele, meerjarige 
investering in maatregelen van belang. Maatregelen kunnen 
hierbij gefaseerd worden ingevoerd bij de grote bedrijven en 
investeringen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer of op het 
gebied van e-werken worden in enkele jaren terugverdiend.
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Overheden
• bereikbaarheid
• filereductie
• milieu

Vraag: wensen/behoeften

Aanbod: oplossingen

Werkgevers
• kostenreductie
• aantrekkelijke werkgever
• imago/MVO

Aanbieders
• groei ketenmobiliteit
• grootschalige afzet OV/
 overige diensten
• directe marketing reizigers

Financiële prikkels
• km-prijs/regionale prikkels
• spitsmijden
• mobiliteitsregelingen
• verhuiskostenregelingen

Het Nieuwe Werken
• arbeidsvoorwaarden/e-werken
• aansturing op output
• loslaten 9-5 cultuur

Duurzame ketenmobiliteit
• integrale keten 
 (OV-fiets-parkeren)
• mobiliteitspassen
• schonere voertuigen

REIZIGERS
• flexibele werktijden/e-werken
• reisgemak (aanbod, informatie)
• betere balans werk-privé

3 Samen werken aan Slim Werken & Slim Reizen (bewerkt naar [19])

1.2 Maastricht: voorbeeldregio voor 
mobiliteitsmanagement

Onze aanpak sluit nauw aan bij de landelijke impuls voor 
mobiliteitsmanagement. Werkgevers- en werknemersorga-
nisaties zijn in 2008 de uitdaging aangegaan om landelijke 
wet- en regelgeving op dit punt te voorkomen en op basis van 
vrijwilligheid een aanpak te ontwikkelen. Door de landelijke 
Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) zijn tussen 2008 
en 2010 al een groot aantal initiatieven met succes in gang 
gezet. Zoals het ontwikkelen van mobiliteitsgerelateerde 
arbeidsvoorwaarden, het ondersteunen van regionale conve-
nanten en samenwerkingsverbanden en het verbeteren van 
de communicatie tussen de meewerkende partijen en naar 
de reizigers toe [8]. 

Het programma Maastricht-Bereikbaar is een vertaling van 
de landelijke initiatieven naar de situatie in de stad en de 
regio Maastricht. Uniek voor de Maastrichtse aanpak is dat 
er fors is geïnvesteerd in de samenwerking tussen de vijftig 
partijen [12,13] en dat vooral de aanbieders van mobiliteits-
diensten nauw betrokken worden in de samenwerkings-
driehoek (figuur 2; zie ook het regioconvenant). Verder sluiten 
we ons aan bij de verbreding van slim reizen en slim werken 
[19], zoals die op landelijk niveau is gemaakt. Bij de start 
van het mobiliteitsmanagement stond allereerst de bereik-
baarheidsproblematiek centraal. Daarnaast hebben we ook 
een verbreding gemaakt naar de belangen van werkgevers, 
aanbieders en reizigers. Daarmee is mobiliteitsmanagement 
(primair overheidsbelang) verschoven naar een aanpak voor 
slim reizen en slim werken die beter aansluit bij de samen-
werking tussen de betrokken partijen en waarbij de reizigers 
centraal staan (figuur 3). 
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1.3 Van proces naar programma 
Maastricht-Bereikbaar

In de eerste fase van mobiliteitsmanagement voor de regio 
Maastricht voerden we allereerst analyses uit en werd een 
samenwerkingsnetwerk opgezet. De inhoudelijke en proces-
matige resultaten legden we in september 2009 vast in een 
contourennota en intentieverklaring Maastricht-Bereikbaar 
2010-2016 [1,12]. Vervolgens werkten we de contouren verder 
uit in nauwe samenwerking met een aantal cruciale stake-
holders. Enerzijds is daarbij gewerkt aan het uitdiepen van 
de haalbaarheid van de diverse maatregelen, anderzijds is 
het draagvlak op het gebied van de samenwerking tussen 
de diverse partijen versterkt. Ook zijn enkele pilots uitge-
voerd om het programma Maastricht-Bereikbaar nader te 
onderbouwen.

Met de vaststelling van het programma Maastricht-
Bereikbaar 2010-2016 en de ondertekening van het regio-
convenant is de voorbereidingsfase afgesloten. Daarmee is 
de basis gelegd om met de grootschalige uitvoering van start 
te gaan. Tijdens deze uitvoering werken we niet volgens een 
zogenaamde ‘blauwdrukaanpak’, maar is er bewust gekozen 
voor een programma-aanpak. Een bewuste keuze, omdat [20]:
• de doelen van het programma vaststaan en daarop 
gestuurd kan worden. De maatregelen om deze doelen te 
realiseren zijn ook vastgelegd, maar zijn flexibel in te vullen 
gedurende de looptijd van het programma. Dit is wenselijk 
gezien de onzekerheid van de groeiprognoses van het auto-
verkeer, de onbekendheid van het daadwerkelijke effect 
van de diverse maatregelen, de wens van werkgevers om 
de diverse maatregelen gefaseerd in te kunnen voeren, het 
aanpassen van de maatregelen op basis van de uitkomsten 
van grootschalige pilots en het aandienen van nieuwe inno-
vatieve oplossingen en inzichten;

• er een duidelijke samenhang is aangebracht tussen de 
diverse typen maatregelen in het programma. Samenhang 
zowel tussen de diverse doelgroepen als binnen de geografi-
sche corridors;
• de programmamaatregelen worden uitgevoerd door 
een samenwerkingsnetwerk met een onafhankelijke regie/
sturing van het programmabureau Maastricht-Bereikbaar;
• er zo ruimte is voor het uitvoeren van pilots en het oppak-
ken van nieuwe initiatieven die bijdragen aan de realisering 
van de programmadoelen.

In figuur 4 zijn alle fases binnen het programma Maastricht-
Bereikbaar weergegeven. Na twee jaar voorbereiding en 
het uittesten van de maatregelen in enkele kleine pilots 
starten we vanaf september 2010 met de invoering van de 
maatregelen. 

De uitvoering bestaat uit twee fasen: 
• De opstartfase (september 2010-januari 2012) gebrui-
ken we voor de introductie van de maatregelen, zoals de 
mobiliteits scans bij bedrijven en het introduceren van de 
mobiliteitspas. In deze opstartfase onderzoeken we ook maat-
regelen binnen pilots (mobiliteitsleasing, OV-spitsmijden, 
dynamische parkeerinformatie). Zo hopen we inzicht te 
krijgen in het gedrag van reizigers naar aanleiding van deze 
maatregelen. Ook krijgt de programmaorganisatie in deze 
opstartfase een definitieve invulling.
• In de operationele uitvoeringsfase (2012-2016) voeren we 
de diverse maatregelen grootschalig in, waarbij we jaarlijks 
een monitoringrapportage over de bereikte resultaten (zie 
ook paragraaf 4.6) opstellen.
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Fasering Fase 0 Fase 1a Fase 1b Fase 2 Fase 3a Fase 3b

Resultaten / 
mijlpalen

• Formele start
 MB

• start kernteam
• werksessies experts
• consultatierondes 

bedrijfsleven
• krachtenveldanalyses 
• agenda MB 

2009-2016

• contouren MB 
2010-2016

• uitvoerings-
programma 
2009-2010

• quick wins
• intentieverklaring
• start programma-

bureau

• maatregelen MB 
2010-2016

• start pilots
• 0-meting
• programmabureau 

gereed
• regio convenant

• uitvoeringsprojecten
• mobiliteitspassen MB
• uitvoeringscontracten
• operationele 

organisatie
• 1-meting
• jaarprogramma 2012

• operationele 
uitvoering

Tijdpad okt 2008 okt - dec 2008 dec 2008 - sept 2009 sept 2009 - sept 2010 sept 2010 - jan 2012 2012 - 2016

DRAAGVLAK

HAALBAARHEID

blanco belangstellend betrokken investerend realiserend

IDEE

voorstelbaar houdbaar maakbaar uitvoerbaar bruikbaar

Idee verbredingStart Intentieverklaring Programma MB
2010-2016

Afronding opstartfase
Programma MB

4 Fasering Maastricht-Bereikbaar (MB)
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De economische en sociale vitaliteit van de stad Maastricht en regio hangen sterk 

samen met een goede bereikbaarheid. En juist deze bereikbaarheid staat op dit 

moment onder druk. Dagelijks ondervinden forensen en bezoekers van en naar 

Maastricht vertraging. Het bekendste voorbeeld daarvan is de A2 door Maastricht, 

die de twijfelachtige eer heeft het laatste stukje snelweg tussen Amsterdam en 

Nice te zijn met verkeerslichten. De daarmee gepaard gaande verkeersopstopping 

en overlast zijn al jaren een bron van ergernis. Daarnaast is de ontoereikende 

wegcapaciteit van de bruggen over de Maas in de ochtend- en avondspits en 

op zogenaamde ‘topdagen’ een ander knelpunt in de bereikbaarheid van de 

stad Maastricht. Alternatieve maatregelen voor slim reizen en slim werken zijn 

nodig om de bereikbaarheid van Maastricht en haar omgeving tijdens de bouw-

werkzaamheden (A2 - Noorderbrug) en daarna te garanderen. Met als focus de 

reizigersstromen die direct hinder ondervinden van deze knelpunten.

2
BEREIKBAARHEID REGIO MAASTRICHT 

EN REIZIGERSSTROMEN
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In 2010 heeft het programmabureau Maastricht-
Bereikbaar door Goudappel Coffeng en MuConsult 
een grootschalig onderzoek laten uitvoeren naar het 
huidige reisgedrag in de regio Maastricht. 
Hiervoor zijn in maart 2010 een week lang kentekens 
geregistreerd op de belangrijkste invalswegen van 
Maastricht en de bruggen over de Maas. Ruim veer-
tigduizend frequent geregistreerde automobilisten 
tijdens de spits (lees: forensen) hebben een uitno-
diging ontvangen voor het invullen van een online 
vragenlijst over hun huidige woon- en werkgedrag. 
Dezelfde vragenlijst is daarnaast ook voorgelegd aan 
circa 22.000 werknemers van 25 (grote) bedrijven in 
de regio Maastricht. 

Met een respons van 25% is een goed en compleet 
beeld verkregen van het huidige reisgedrag in de 
regio Maastricht. De respons bij de deelnemende 
bedrijven lag met 27% zelfs nog iets hoger. Vooral 
voor deze laatste groep kunnen we dan ook repre-
sentatieve uitspraken doen. De kentekenregistratie 
is ook gebruikt voor een gedetailleerde en actuele 
analyse van de verkeersintensiteiten en verkeers-
stromen in Maastricht en haar omgeving. 

De uitkomsten van het reizigersonderzoek zijn 
gebruikt voor een verdere aanscherping en uitwer-
king van het programma Maastricht-Bereikbaar. Het 
onderzoek heeft zo een relevant aandeel gehad in 
de totstandkoming van het programma. Daarnaast 
is het onderzoek ook een representatieve 0-meting 
en daarmee een noodzakelijke referentie om straks 
met een vervolgonderzoek de effecten van slim 
reizen en slim werken op het reisgedrag te kunnen 
kwantificeren.

Uniek is het feit dat ongeveer achtduizend responden-
ten zich hebben aangemeld voor het reizigersbestand 
Maastricht-Bereikbaar. Meer hierover in paragraaf 
4.5.1 (zie ook [15]).

Reizigersonderzoek 2010
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2.1 Huidige knelpunten bereikbaarheid regio 
Maastricht

Maastricht en haar omgeving kenmerken zich door een sterk 
autogestuurd reisgedrag. In 2010 hebben wij een grootscha-
lig onderzoek laten uitvoeren naar het reisgedrag van werk-
nemers in de regio Maastricht (zie kader ‘Reizigersonderzoek 
2010’ [15]). Uit dit onderzoek blijkt dat 61% van deze werk-
nemers voor hun reis van huis naar het werk gebruik maakt 
van de auto. Op de (middel)lange afstanden neemt dit aandeel 
zelfs toe tot circa 75%. Op de korte afstanden tot 7,5 kilome-
ter is de fiets weliswaar favoriet, maar blijft voor een derde 
van de forensen toch nog altijd de auto het meest gebruikte 
vervoermiddel (figuur 5). Het aandeel reizigers dat voor de 
fiets of het openbaar kiest is zeker niet laag te noemen, maar 
duidelijk is dat mogelijke alternatieven voor de auto nog niet 
optimaal benut worden.

≤ 2,5 km 2,5–7,5 km 7,5–15 km 15–30 km > 30 km Totaal

Auto 20% 37% 66% 76% 72% 61%

Openbaar vervoer 2% 5% 9% 20% 27% 15%

Fiets 52% 53% 21% 2% 0% 19%

Overig 27% 5% 5% 2% 2% 5%

Aandeel afstandklasse 5% 21% 16% 39% 19% 100%

In de contourennota Maastricht-Bereikbaar [1] is al gecon-
stateerd dat in de periode 2010–2025 het autoverkeer – met 
het voorgenomen beleid – nog sterk zal toenemen. Het is 
onmogelijk om deze groei met de huidige wegcapaciteit op 
te vangen. De ‘Netwerkanalyse Zuid-Limburg’, de studie 
die ten grondslag ligt aan de uitvoering van het project A2 
Maastricht, en de planstudie ‘Maaskruisend Verkeer’ [2,3,4,5]
geven een duidelijk beeld van de knelpunten die ontstaan als 
er geen maatregelen worden genomen:

• Voor de bereikbaarheid van de regio Maastricht als 
totaal geldt als algemene norm dat de gemiddelde auto-
reistijd in de spits maximaal anderhalve keer langer mag 
zijn dan de gemiddelde reistijd bij een vrije doorstroming. 
In de ‘Netwerkanalyse Zuid-Limburg’ zijn de knelpunten op 

corridorniveau bepaald in relatie tot de ruimtelijk en econo-
mische belangrijke gebieden. Hoofdconclusie was dat in de 
regio Maastricht deze regionale norm wordt overschreden 
op de corridors Maastricht-Parkstad en Maastricht-Sittard 
in beide richtingen en op de corridors Maastricht-Roermond 
en Maastricht-Eindhoven (figuur 6).
• Modelstudies laten zien dat verkeersintensiteiten op 
een aantal routes in de huidige situatie al de beschikbare 
wegcapaciteit naderen. Concreet gaat het hierbij om het 
Noorderbrugtracé en het J.F. Kennedybrugtracé. Ook op de 
Scharnerweg nadert de intensiteit de beschikbare capaciteit. 
Prognoses voor 2020–2030 tonen aan dat zonder maatrege-
len het wegennet verder dichtslibt en de groei van het verkeer 
dus niet kan worden opgevangen. Nu al heeft de gemeente 
Maastricht maatregelen genomen om de stad leefbaar en 
bereikbaar te houden door met behulp van een dynamisch 

verkeersmanagementsysteem wachtrijen buiten de stad op 
te vangen. Dit resulteert bijvoorbeeld dagelijks in een wacht-
rij voor de Geusselt en bij de Belgische grens (figuur 7).
• De bereikbaarheid van belangrijke wijken als Randwyck 
en de binnenstad verslechtert. Voor de binnenstad geldt op 
dit moment al dat tijdens topdagen de afwikkeling van het 
grote aantal bezoekers over het huidige wegennet niet meer 
naar behoren verloopt. Lange wachttijden op de bruggen over 
de Maas en voor de parkeergarages zijn op dit soort dagen 
een terugkerend beeld.

De knelpunten in de bereikbaarheid komen voorname-
lijk voor tijdens de ochtend- en avondspits en op topdagen 
met veel bezoekers. Zonder ingrijpende maatregelen komt 
de bereikbaarheid van de regio Maastricht en daarmee de 

5 Vervoerswijzen werknemers regio Maastricht [15]
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economische vitaliteit en leefbaarheid van de stad sterk 
onder druk te staan. Zowel voor forensen, bezoekers als voor 
het goederenverkeer. 

De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in de uitbreiding 
van de capaciteit van het wegennet. Het gaat om de volgende 
twee belangrijke en grootschalige infrastructuurprojecten:
•	 Project A2 Maastricht 2010–2026: de ondertunneling 
van de A2, verknoping van de A2 en A79, ontsluiting van 
het bedrijventerrein Beatrixhaven, een verbetering van de 
verkeersfunctie Viaductweg en een bijbehorende ruimtelijke 
en stedenbouwkundige opgave. In de periode 2010–2016 
ligt de focus op de aanpassing van de infrastructuur en in 
de daaropvolgende periode tot 2026 op de ruimtelijke en 
stedenbouw kundige opgave [23].
•	 Maatregelen Maaskruisend Verkeer 2015–2025: het 
vergroten van de capaciteit van het Noorderbrugtracé en 
een sterke verbetering van voorzieningen voor het openbaar 
vervoer en de fiets [5,14]. 

Maar ook buiten de regio vinden de komende jaren wegwerk-
zaamheden plaats die zowel direct als indirect van invloed 
zijn op onze bereikbaarheid. In de periode 2010–2013 voert 
Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A2 in Midden-
Limburg en bij het knooppunt Kerensheide. Ook is de 
provincie tot en met het einde van 2011 bezig met een groot 
onderhoud van de provinciale wegen in het Heuvelland (waar-
onder de N278 Maastricht–Vaals). 

Deze fysieke maatregelen hebben de komende jaren echter 
nog nauwelijks effect op de bereikbaarheid van Maastricht 
en haar omgeving. Bovendien zorgen deze wegwerkzaam-
heden ook voor extra hinder. De periode 2010–2016 is dan 
ook een kritieke periode voor de bereikbaarheid van de regio 
Maastricht. De huidige infrastructuur kan de groei van het 
autoverkeer de komende jaren nog niet opvangen. 

Modelprognoses voor de A2 Maastricht [24] voorspellen een 
autonome groei van het verkeer van 2% per jaar. Tussen nu 
en 2016 zou het verkeersaanbod dus met circa 15% moeten 
gaan groeien. Feitelijke verkeerstellingen geven echter 
trendmatig een lagere groei aan (figuur 8). 

Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat een belangrijk 
deel van de toenemende vraag naar mobiliteit een verbor-
gen vraag is en daarmee dus niet zichtbaar is op de weg. 
Anders gezegd: mensen reizen al minder met de auto door de 
huidige verkeershinder. Dit verschijnsel verandert de eerst-
komende jaren niet [1,24]. In ons programma gaan we uit van 
een verkeersgroei van anderhalf procent per jaar en voor de 
periode 2010–2016 een totale toename van 10%.

Ook het Maaskruisend verkeer blijft tot 2025 groeien met 
circa dertigduizend voertuigen per etmaal ten opzichte van nu 
(figuur 9; zie ook [5]). Deze groei zal opgevangen worden door 
enerzijds een capaciteitsvergroting van het Noorderbrugtracé 
(20.000 voertuigen; zie ook [14]) en anderzijds een structurele 
verschuiving van de automobiliteit naar alternatieven. 

Knelpunten bereikbaarheid Maastricht 2010Knelpunten corridors Zuid-Limburg
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9 Groei Maaskruisend Verkeer 

In de periode tot 2016 is het niet mogelijk om deze groei 
met fysieke maatregelen op te vangen. Zonder aanvullende 
maatregelen ontstaat er sterke hinder voornamelijk op de 
bestaande knelpunten in de spitsperioden. Om groot schalige 
verkeershinder te voorkomen zetten we naast het spoor van 
slim bouwen en faseren, ook in op de benutting van de huidi-
ge wegcapaciteit (verkeersmanagement) en op maat regelen 
gericht op ander reizigersgedrag (mobiliteitsmanagement). 
Om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te 
houden moet de regio zich in de periode tot en met 2016 voor-
namelijk richten op het inzetten van verkeersmanagement en 
mobiliteitsmanagement (figuur 10).

Het consortium Avenue2 is binnen het A2-project verant-
woordelijk voor verkeersmanagement. Tijdens de werkzaam-
heden beperkt hun opgave zich echter tot de instandhouding 
van de huidige wegcapaciteit. Met het oog op de jaarlijkse 
groei van de automobiliteit van anderhalf procent (10% tot 
en met 2016) is dat niet toereikend.

Des te meer belang en druk ligt er op het spoor van mobili-
teitsmanagement. De maatregelen in dit programma moeten 
zorgen voor de opvang van de 10% groei aan automobiliteit 
in de periode 2010-2016. Hiervoor is het programma bureau 
Maastricht-Bereikbaar verantwoordelijk. Maatregelen op het 
gebied van slim werken en slim reizen stimuleren foren sen, 
bezoekers en het goederenverkeer tot het gebruik van 
alterna tieve en aantrekkelijke vormen van reis- en werk-
gedrag. Hierbij ligt de focus op de reizigersstromen die 
een directe relatie hebben met de genoemde knelpunten. 
Het programmabureau communiceert alle maatregelen 
centraal via de website Maastricht-Bereikbaar.nl (zie ook 
par. 4.5). In de hoofdstukken 3 en 4 staan de doelstellingen 
voor Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 en de bijbehorende 
maatregelen. Hier gaan we verder met een toelichting van 
de verschillende reizigersstromen.
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VERKEERSHINDER
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Capaciteitsgericht Intensiteitsgericht

10 Samenhang maatregelen bereikbaarheid Maastricht 2010-2016

2.2 Reizigersstromen

Met slim werken en slim reizen zorgen we als programma-
bureau Maastricht-Bereikbaar in eerste instantie voor de 
opvang van de groei aan automobiliteit van circa 10% in de 
periode 2010-2016. Hierbij zetten we in op een structurele 
gedragsverandering van de reizigers, die ook na 2016 nog 
zichtbaar moet zijn. Een analyse van de diverse reizigers-
stromen van en naar Maastricht vormt de basis van onze 
aanpak. Hiermee is de focus van het programma duidelijk en 
zijn de maatregelen gericht op die stromen waar het meeste 
effect kan worden gegenereerd op de bereikbaarheid. In 2009 
is voor deze analyse al een eerste goede aanzet gemaakt 
[1]. Het reizigersonderzoek 2010 is gebruikt om de reizigers-
stromen verder aan te scherpen en te actualiseren, waarbij 
is uitgegaan van de volgende drie uitgangpunten: 

1 De huidige verkeersintensiteiten vormen de basis: 10% 
groei tot en met 2016

Voor het bepalen van de opgave tot en met 2016 dienen de 
huidige verkeersintensiteiten (2010) op een gemiddelde 
werkdag als basis. Door deze intensiteiten op te hogen met 
10% is de opgave bepaald voor de periode 2010-2016 (zie 
hoofdstuk 3). De A2 en A79 vormen samen met de bruggen 
over de Maas de belangrijkste en drukste verkeeraders van 
Maastricht en haar omgeving. Daarnaast is er een minder 
omvangrijke maar niet minder relevante verkeersrelatie 
met het Heuvelland. De huidige intensiteiten per etmaal zijn 
weergegeven in figuur 11. Met behulp van het reizigersonder-
zoek in 2010 is gekeken naar de verdeling van het verkeer: 
Waar komt het verkeer vandaan? Waar gaat het naar toe? en 
Hoe ligt de verhouding ten opzichte van de huidige knelpun-
ten? Op basis hiervan zijn de belangrijke reizigersstromen 
bepaald.

2 Het zwaartepunt van de verkeersproblemen ligt in de 
drie uur durende spits

De knelpunten liggen voornamelijk in de spitsperiodes 
tijdens werkdagen. In de contourennota is al geconstateerd [1] 
dat Maastricht zich kenmerkt door een langdurige spits. Het 
reizigers onderzoek 2010 bevestigt dit beeld, zoals zichtbaar 
is in figuur 12. Voor een realistische prognose van het aantal 
reizigers dat op werkdagen uit de spits moet, gaat Maastricht 
uit van een ochtendspits die loopt van 07.00 uur tot 10.00 uur 
en een avondspits die loopt van 15.30 uur tot 18.30 uur.

3 De ritmotieven bepalen de doelgroepen waarop we ons 
moeten richten

De motieven van reizigers om te reizen vormen een belang-
rijk aangrijpingspunt voor de gedragsbeïnvloeding van de 
reizigers. Een forens die reist van huis naar werk vraagt 
een hele andere benadering dan een recreatieve reiziger die 
gaat winkelen in Maastricht. Uiteraard bestaat de ochtend- 
en avondspits voornamelijk uit werkgerelateerd verkeer. 
Ten opzicht van 2009 [1,10,24] zien we dat de verhoudingen zijn 
aangepast. Woon-werkverkeer is nog altijd het belangrijk-
ste motief, maar wel enigszins naar beneden bijgesteld. Dit 
heeft enerzijds te maken met een hoger aandeel zakelijk- en 
bestelverkeer1 en anderzijds met een hoger aandeel sociaal-
recreatief verkeer. Dit laatste motief is vooral op de bruggen 
over de Maas sterk vertegenwoordigd en maakt het nood-
zakelijk een opsplitsing te maken tussen een motiefverdeling 
op de snelwegen en niet-snelwegen (figuur 13).

1	 In	de	contourennota	Maastricht-Bereikbaar	[1]	werd	alleen	gesproken	over	het	
motief	zakelijk	verkeer.	Aan	dit	motief	is	nu	bestelverkeer	toegevoegd	(zie	2.2.4).	
Bestelverkeer	is	vooral	bedrijfgerelateerd	vervoer.	Onder	meer	bestelbusjes	die	
veel	gebruikt	worden	in	het	midden-	en	kleinbedrijf	en	koeriersdiensten.	Het	zijn	
voertuigen	met	een	grijs	kenteken	waarvoor	een	B-rijbewijs	volstaat.



 Programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 29

Huidige verkeerssituatie A2, A79 en Maasbruggen (etmaal)

De	genoemde	verkeersintensiteiten	zijn	een	afgeleide	van	verkeers	modellen	en	verkeerstellingen	
en	geven	een	indicatie	van	de	opgave	voor	het	programma	Maastricht-Bereikbaar	2010	-	2016.	
Deze	cijfers	zijn	niet	te	beschouwen	als	exacte	weergave	van	de	werkelijkheid	en	er	kunnen	dan	
ook	geen	rechten	aan	worden	ontleend.
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12 Intensiteiten per uur over een gemiddelde werkdag 2010
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13 Ritmotieven spitsperiodes regio Maastricht

Snelwegen
(A2 / A79) 

Niet-snelwegen
(Maasbruggen, Heuvelland  
en overige lokale wegen)

• Woon-werkverkeer 65% 60%

• Sociaal-recreatief verkeer 12% 20%

• Zakelijk- en bestelverkeer 15% 15%

• Goederenverkeer 8% 5%

100% 100%

Prioritaire reizigersstromen:
1 ingaand verkeer vanaf de A2–noord (uit de richting Sittard 

en Roermond);
2 ingaand verkeer vanaf de A79 (uit de richting Parkstad);
3 uitgaand verkeer A2/A79 vanuit Maastricht richting 

Sittard en Parkstad;
4 ingaand verkeer vanuit Aken/Vaals-Heuvelland;
5 intern Maaskruisend verkeer van west naar oost;
6 intern Maaskruisend verkeer van oost naar west.

Niet-prioritaire reizigersstromen:
7 intern verkeer niet-Maaskruisend;
8 ingaand verkeer anders (onder meer vanuit België);
9 doorgaand verkeer. 

Per motief geven we een korte toelichting.

2.2.1 Woon-werkverkeer in de ochtendspits 2016

In 2009 zijn in een aantal werksessies met deskundigen [10,24] 
de reizigersstromen voor het woon-werkverkeer indicatief 
uitgewerkt en gekwantificeerd. Met de nieuwe inzichten van 
het reizigersonderzoek in 2010 zijn deze reizigers stromen 
verder aangescherpt. Figuur 14 geeft de verdeling weer van 
de negen reizigersstromen met als reismotief woon-werk-
verkeer in de ochtendspits 2016. 

Belangrijkste conclusies rondom deze groep reizigers zijn:

• Ten opzicht van 2009 is de omvang van het woon-werk-
verkeer enigszins naar beneden bijgesteld. Dit komt voor-
namelijk door het lagere aandeel woon-werkverkeer in de 
spits en het feit dat de verkeersintensiteiten in de drie uur 
durende spits aanvankelijk te hoog waren ingeschat.
• De omvang van het inkomende woon-werkverkeer vanaf 
de A2 uit noordelijke richting bedraagt in 2016 naar verwach-
ting circa 3.300 auto’s in de ochtendspits. Het merendeel van 
dit verkeer heeft als herkomst de omgeving Sittard – Geleen. 
Een klein deel is afkomstig uit Roermond en noordelijkere 
gelegen plaatsen. Hiervan blijft 75% aan de oostkant van 
Maastricht en 25% is Maaskruisend verkeer.
• De omvang van het inkomende woon-werkverkeer 
vanaf de A79 is voor 2016 geschat op circa 2.300 auto’s in 
de ochtendspits. De herkomst van het inkomende verkeer 
in deze stroom is vooral afkomstig uit Parkstad. Hiervan 
blijft 70% aan de oostkant van Maastricht, circa 30% is 
Maaskruisend verkeer.

Negen reizigersstromen
Gezien deze drie uitgangspunten kenmerkt Maastricht zich 
door negen duidelijk te onderscheiden reizigersstromen. 
Niet al deze stromen zijn even gemakkelijk te beïnvloeden. 
In eerste instantie richten we ons op die reizigersstromen 
waar de meeste winst te behalen valt. Deze reizigersstromen 
hebben het meeste last van de knelpunten in de bereikbaar-
heid van Maastricht en haar omgeving. We noemen deze stro-
men de zogenaamde ‘prioritaire reizigersstromen’. Van de 
negen reizigersstromen zijn de eerste zes stromen prioritair. 
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Overzicht reizigersstromen Maastricht 2016. Woon-werkverkeer ochtendspits, 7-10 uur.

De	genoemde	verkeersintensiteiten	zijn	een	afgeleide	van	verkeersmodellen	en	verkeerstellingen	en	geven	een	 indicatie	van	de	opgave	voor	het	
programma	Maastricht-Bereikbaar	2010	-	2016.	Deze	cijfers	zijn	niet	te	beschouwen	als	exacte	weergave	van	de	werkelijkheid	en	er	kunnen	dan	ook	
geen	rechten	aan	worden	ontleend.

 A2-noord ingaand

 A79 ingaand

 A2 / A79 uitgaand

3.300

2.300

5.300

 intern niet-Maaskruisend

 intern Maaskruisend oost-west

 intern Maaskruisend west-oost

5.000

2.900

4.200

 België ingaand

 Aken-Heuvelland-Maastricht

 doorgaand

2.500

2.200

1.000

Reizigersstromen
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• In 2016 verlaten in de ochtendspits naar schatting 5.300 
auto’s de stad Maastricht via voornamelijk de A2 richting 
Sittard en de A79 richting Parkstad. Hiervan komt 30% uit 
het westen van Maastricht en circa 70% uit het oosten van 
Maastricht.
• Vanuit het Heuvelland is er ook nog sprake van een rele-
vante stroom inkomende forensen. Minimaal 2.200 forensen 
rijden naar verwachting in 2016 tijdens de ochtendspits 
Maastricht in. Circa 30% van de auto’s kruist de Maas en gaat 
richting het westen van Maastricht, 60% heeft als bestem-
ming het oosten van Maastricht. Het resterende deel is door-
gaand verkeer en verlaat Maastricht voornamelijk via de A2 
en A79 richting het noorden. 
• De omvang van het aantal interne autoverplaatsingen 
is groot. Vooral het Maaskruisende verkeer verdient hier de 
nodigde aandacht, want uit het reizigersonderzoek 2010 blijkt 
dat 50% tot 60% van het verkeer op de Maasbruggen intern 
verkeer is. Deze stroom reizigers is dus een belangrijke 
groep die ‘slimmer kan gaan reizen’. Een geringe meerder-
heid hiervan gebruikt de Noorderbrug, het overige deel de 
J.F. Kennedybrug. Het aantal Maaskruisende woon-werk-
verplaatsingen van west naar oost bedraagt naar schatting 
4.500 auto’s in de ochtendspits in 2016. Het aantal reizigers 
van oost naar west is beduidend lager. Het gaat om circa 
2.900 auto’s. Goed verklaarbaar, want het merendeel van de 
werklocaties is gelegen aan de oostkant van Maastricht. 

2.2.2 Goederenverkeer

Onder goederenverkeer verstaan we het transport van goede-
ren met voertuigen boven de 3,5 ton. Deze stroom neemt 
binnen de totale verkeersstroom van en naar Maastricht een 
bescheiden plaats in. Uit het reizigersonderzoek in 2010 blijkt 
het aandeel goederenverkeer zelfs nog iets kleiner te zijn 
dan in 2009 was geschat. Op de snelwegen is het aandeel 
goederenverkeer op een reguliere werkdag gemiddeld 10% 
van het totale verkeersaanbod. In de spitsperiodes ligt dit 
aandeel zelfs lager op circa 8%. Hieruit blijkt eens temeer 
dat het merendeel van het goederentransport buiten de 
spitstijden plaatsvindt. Op de overige niet-snelwegen ligt het 
aandeel goederenverkeer zelfs nog lager en bedraagt naar 
schatting 5%, zowel gemiddeld over een gehele werkdag als 
in de spitsperioden. Figuur 15 geeft een indicatieve weergave 

van het aandeel goederenverkeer op de belangrijke wegen 
rondom Maastricht.

2.2.3 Sociaal-recreatief verkeer en bezoekers

De reizigersstroom sociaal-recreatief verkeer neemt een 
belangrijke plaats in op het wegennet in Maastricht. Zeker 
op de niet-snelwegen, waaronder de Maasbruggen, kan 
het aandeel sociaal-recreatief verkeer in de spitsperioden 
toenemen tot ruim boven de 20%. Vooral aan het einde van 
de ochtendspits en het begin van de avondspits is dat goed 
merkbaar. Gezien de grote attractieve en culturele waarde 
van Maastricht is de omvang van deze reizigersstroom goed 
te verklaren. Een groot deel van deze groep verkeers deel-
nemers zijn dan ook bezoekers, maar ook het aantal verplaat-
singen voor bijvoorbeeld een familiebezoek of een bezoek aan 
bijvoorbeeld het Academisch Ziekenhuis in Maastricht mag 
niet worden onderschat. Dat maakt de samenstelling van 
deze reizigersstroom overigens wel differentieel en diffuus. 
Vooralsnog zijn er daarom maar beperkte mogelijkheden 

Aandeel goederenvervoer regio Maastricht (gemiddelde werkdag)
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16 Herkomst reizigers “topdagen” 

om deze reizigersstroom op reguliere werkdagen gericht te 
beïnvloeden. In het programma Maastricht-Bereikbaar bekij-
ken we hoe we deze groep kunnen laten ‘meeliften’ met de 
maatregelen voor andere doelgroepen.

We ondernemen wel al actie op het grote aantal bezoekers 
tijdens topdagen en evenementen. Koopzondagen, feest-
dagen en grote evenementen zoals het Preuvenemint in de 
binnenstad en de Tefaf in het MECC, zorgen in de weekenden 
voor een enorme toeloop van bezoekers. Op dit soort extreem 
drukke dagen is het verkeersnet van Maastricht en omgeving 
doorgaans overbelast en heeft het onvoldoende capaciteit om 
de toeloop van bezoekers op te kunnen vangen. Er bestaat 
nog altijd geen goed beeld van de bezoekersaantallen en de 
daaraan gerelateerde verkeersdrukte tijdens topdagen en 
evenementen. Ook de exacte herkomst van de reizigers is nog 
onvoldoende onderzocht. Wel is bekend dat het merendeel 
van deze bezoekers dat van buiten Maastricht afkomstig is, 
voornamelijk met de auto reist (figuur 16). 

Mede als gevolg van de omvang van deze stroom en uitgaande 
van een minimale groei van 10% aan sociaal-recreatief 
verkeer tot aan 2016 is een proactieve en preventieve aanpak 
gewenst.

2.2.4 Zakelijk- en bestelverkeer

Zakelijke verplaatsingen zijn werkgerelateerde verplaat-
singen. Bijvoorbeeld automobilisten die onderweg zijn van 
kantoor naar een afspraak, de koerier die een pakket moet 
afleveren of de aannemer die met zijn bestelbus onderweg is 
naar een klus. Ten opzichte van 2009 is deze groep in aandeel 
toegenomen tot 15% tijdens de spitsperioden. Dit heeft voor-
namelijk te maken met het feit dat nu ook het bestelverkeer 
aan deze groep is toegevoegd. Deze reizigersstroom bestaat 
dan ook grotendeels uit werknemers in het midden- en klein-
bedrijf en automobilisten die in een leaseauto rijden. Ook voor 
deze doelgroep bekijken we of en hoe we ze kunnen laten 
‘meeliften’ met de maatregelen voor andere doelgroepen. 
Daarnaast voeren we een specifieke pilot uit voor automobi-
listen die in een leaseauto rijden (zie par. 4.5.5).
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De bereikbaarheid van de stad Maastricht en de regio staat de 

komende jaren onder druk door de groei van het autoverkeer in de 

periode 2010-2025. De ondertunneling van de A2 in Maastricht, het 

maatregelenpakket voor Maastricht-Noord [14] en het uitvoerings-

programma Maastricht-Bereikbaar zijn de drie met elkaar 

samenhangende pijlers voor een structurele oplossing van de 

huidige knelpunten in de bereikbaarheid van de stad en de regio. 

3
AMBITIES EN DOELSTELLINGEN

MAASTRICHT-BEREIKBAAR
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3.1 Inhoudelijke ambities en doelstellingen

De druk op het bestaande wegennet neemt de komende jaren 
alleen maar toe door een groot aantal langdurige wegwerk-
zaamheden voor de ondertunneling van de A2 in Maastricht, 
de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug en wegwerk-
zaamheden op de A2 in Midden-Limburg (zie par. 2.1).

Om de bereikbaarheid van de stad Maastricht en de regio 
blijvend te kunnen garanderen tijdens deze werkzaamheden 
is een structurele beïnvloeding van het reizigersgedrag nodig. 
Daarvoor is het programma Maastricht-Bereikbaar ontwik-
keld, zowel met oplossingen voor de korte tot middellange 
termijn (2010-2016) als voor de lange termijn (2016-2025).

Ambities korte tot middellange termijn 
Voor de korte tot middellange termijn (2010-2016) hebben we 
de volgende ambities:
•	 De regio Maastricht blijvend bereikbaar houden door een 
samenhangend pakket aan maatregelen gericht op structu-
reel ander reis- en werkgedrag van de reizigers.
•	 Gefaseerde opvang van de verwachte groei van auto-
mobiliteit op de weg van 10% tot 2016 in het plangebied A2 
in Maastricht (zie figuur 8). Dit is nodig omdat de capaci-
teit van de A2 tijdens de wegwerkzaamheden niet kan 
worden vergroot en alternatieven voor de opvang van meer 
weg verkeer in deze periode niet voorhanden zijn.
•	 Gefaseerde opvang van de verwachte groei van auto-
mobiliteit op de weg van 10% tot 2016 voor het Maaskruisend 
verkeer (zie figuur 9). Dit is nodig omdat de capaciteitsver-
groting van het Noorderbrugtracé pas plaatsvindt in de 
periode 2014-2018 en infrastructurele maatregelen in het 
Maaskruisende openbaarvervoerssysteem pas vanaf 2014-
2016 gereed zijn.

Ambities lange termijn 
Ook voor de lange termijn (na 2016) blijven structurele 
maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement 
noodzakelijk. Na 2016 is de ombouw van de A2 in Maastricht 
gereed. De vernieuwde noord-zuidverbindingen bieden dan 
voldoende capaciteit om het verkeer in deze corridor op te 
vangen. De corridors voor het verkeer van oost naar west, 
voornamelijk het Maaskruisend verkeer, hebben ook na de 

diverse infrastructurele maatregelen onvoldoende capaciteit 
om de verkeersgroei na 2016 op te vangen. Tot 2025 zal het 
Maaskruisend verkeer nog met circa 30.000 voertuigen per 
etmaal groeien. Deze groei wordt opgevangen door enerzijds 
een capaciteitsvergroting van het Noorderbrugtracé (20.000 
voertuigen) en anderzijds de structurele maatregelen op het 
gebied van mobiliteitsmanagement (10.000 voertuigen) [1,5,14]. 

Naast de uitbreiding van de wegcapaciteit (ombouw A2, 
vergroting Noorderbrugtracé) is het van groot belang om de 
ingezette gedragsverandering gericht op slim reizen en slim 
werken uit het programma Maastricht-Bereikbaar ook na 
2016 te continueren. Meer achtergrondinformatie over de 
ambities van het programma Maastricht-Bereikbaar is terug 
te vinden in de contourennota Maastricht Bereikbaar ([1]	pag. 
67-77) en de recente onderzoeken naar reizigersstromen [15].

Hoofddoelstelling Maastricht-Bereikbaar
De ambities om de stad Maastricht en regio bereik-
baar te houden zijn doorvertaald in een allesomvattende 
hoofddoelstelling: 

u	Zorgen voor de opvang van de groei van automobiliteit 
van 10% in 2010-2016 door het realiseren van een samen-
hangend pakket aan maatregelen, die uitgewerkt zijn voor 
specifieke groepen van reizigers (forensen, het goederen-
verkeer, bezoekers tijdens topdagen en evenementen en het 
zakelijk verkeer).

Gezien de huidige knelpunten in de bereikbaarheid 
spelen de verkeersintensiteiten op de A2 en de A79 en het 
Maaskruisend verkeer een cruciale rol (figuren 11 en 12, zie 
par. 2.2). Maastricht-Bereikbaar heeft dan ook als belang-
rijkste focus het opvangen van de groei van automobiliteit 
in het plangebied A2 en het Maaskruisend verkeer. Voor de 
maatregelen is het aandachtsgebied gericht op heel Zuid-
Limburg (zie figuur 14).

Naast verkeersintensiteiten vormen de motieven van de 
reizigers om te reizen belangrijke aangrijpingspunten voor 
het beïnvloeden van het gedrag van de reizigers. De ambitie 
en de programmadoelstellingen voor de vier belang rijkste 
reizigers stromen zijn in hoofdstuk 2 verder uitgewerkt. 
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17 Doelstellingen Maastricht-Bereikbaar 2010-2016

Zorgen voor de opvang van de groei van automobiliteit 
van 10% in 2010-2016 door realisatie van samenhangende 
maatregelenpakketten, uitgewerkt naar specifieke groepen 
van reizigersHoofddoelstelling Programma

Doelstellingen per 
reizigersgroep

Forensen Woon-werkverkeer Goederenverkeer Bezoekers Topdagen & 
Evenementen

•  inzet van alternatieven voor 
het opvangen van de groei van 
automobiliteit van 10% in 
2010-2016 voor prioritaire 
forensenstromen in de ochtend-
spits (7.00-10.00 uur) en 
avondspits (15.30-18.30 uur)

•  optimaliseren van 
spits mijden voor het goederen-
verkeer met 1-2% extra in de 
periode 2010-2016

•  realiseren van een modal 
shift van 2-5% autogebruik 
naar fiets en/of OV tijdens 
topdagen en evenementen in 
2010-2016

• doelstelllingen per stroom
in 2016 
A2-Noord ingaand: -330
A79 ingaand: -230
A2/A79 uitgaand: -530
Aken-Heuvelland ingaand: -220
intern Maaskruisend w-o: -420
intern Maaskruisend o-w: -290

•  efficiënt bundelen van 
50-75% van het georganiseerde 
aanbod van goederenstromen 
met de bestemming binnenstad 
Maastricht (vanaf 2010)

•  opvangen van 1000 of meer 
voertuigen aan de randen van 
de stad (P+R-voorzieningen) 
tijdens topdagen en 
evenementen

•  optimale geleiding van 
bezoekers naar beschikbare 
parkeervoorzieningen in het 
centrum en de binnenranden  
(> 90% bezetting bij topdagen 
en evenementen in 2010-2016)

Op basis van modellen en metingen [1,15] zijn voor de regio 
Maastricht de volgende aandelen reizigersgroepen op de 
snelwegen naar hun motieven te onderscheiden: 
•	 Woon-werkverkeer:  65%
•	 Sociaal-recreatief verkeer:  12%
•	 Goederenverkeer:  8%
•	 Zakelijk- en bestelverkeer:  15%

Kijken we naar de hoofddoelstelling voor het programma 
Maasticht-Bereikbaar dan is deze voor de diverse reizigers-
groepen als volgt uitgewerkt (zie overzicht in figuur 17).

3.1.1 Forensen woon-werkverkeer

Bij het woon-werkverkeer zijn voornamelijk maatrege-
len gericht op de opvang van de groei aan forensen in de 
spits perioden relevant. Voor deze doelgroep hebben we de 
volgende ambitie en doelstelling geformuleerd:

Ambitie: 
u Volledig opvangen van de verwachte groei van automo-

biliteit onder de forensen tijdens de ochtend- en avond-
spitsen in de regio Maastricht gedurende de periode 
2010-2016, met waar mogelijk een verbetering van de 
huidige situatie (2010).
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Doel: 
u Inzet van alternatieven voor het opvangen van de groei 

van automobiliteit van 10% in 2010-2016 voor de priori-
taire forensenstromen in de ochtendspits (7.00-10.00 uur) 
en avondspits (15.30-18.30 uur).

3.1.2 Goederenverkeer

Het goederenverkeer neemt binnen de totale verkeersstroom 
van en naar Maastricht een bescheiden plaats in. Op een 
reguliere werkdag is het aandeel van het goederenverkeer 
gemiddeld 5 tot 10% van de totale verkeersstroom (zie figuur 
15; [1,15]). Wel zijn er twee grote stromen te onderscheiden:
•	 Goederenverkeer met bestemming Maastricht en 

omstreken.
•	 Doorgaand (inter)nationaal goederenverkeer.
Bij het goederenverkeer zitten de mogelijkheden voor 
maatregelen met name in het ‘meeliften’ met de effecten 
van maatregelen voor het personenvervoer. Dit geldt vooral 
voor het doorgaande goederenverkeer. Wel zijn er specifieke 
maatregelen mogelijk voor het bestemmingsverkeer (zie [21]). 
Voor deze doelgroep hebben we de volgende ambitie en doel-
stelling geformuleerd:

Ambitie: 
u Accommoderen van het doorgaande (inter)nationale 

goederenverkeer.
u Beperken van de groei aan goederenvervoer met bestem-

ming Maastricht tijdens de ochtend- en avondspits.
u Efficiënt bundelen van het goederenverkeer dat als 

bestemming de binnenstad van Maastricht heeft.

Doel: 
u Optimaliseren van het vermijden van rijden tijdens de 

spits voor het goederenverkeer met 1 tot 2% extra in de 
periode 2010-2016.

u Efficiënt bundelen van 50-75% van het georganiseerde 
aanbod van goederenstromen met de bestemming 
binnenstad van Maastricht (vanaf 2010).

3.1.3 Bezoekers topdagen en evenementen

Een bijzondere en voor de regio Maastricht specifieke reizi-
gersstroom zijn de reizigers die Maastricht bezoeken tijdens 
de ‘topdagen’ en evenementen zoals het Preuvenmint, de 
Tefaf en andere grote evenementen in het MECC of in de 
binnenstad. 

Er bestaat nog altijd geen goed beeld van de bezoekers-
aantallen en de daaraan gerelateerde verkeersdrukte tijdens 
topdagen en evenementen. Ook de exacte herkomst van de 
reizigers is nog onvoldoende onderzocht. Wel is bekend dat 
het merendeel van deze bezoekers dat van buiten Maastricht 
afkomstig is, voornamelijk met de auto reist. Toch blijkt de 
capaciteit van het wegennet in Maastricht en haar omgeving 
tijdens topdagen en tijdens belangrijke evenementen onvol-
doende om deze reizigersstromen op te kunnen vangen. Nu 
worden deze extra reizigersstromen opgevangen door het 
nemen van specifieke verkeersmaatregelen. Een onhoud-
bare situatie voor de komende jaren als we ervan uitgaan 
dat deze reizigersstroom nog minimaal 10% groeit. Voor deze 
doelgroep hebben we de volgende ambitie en doelstelling 
geformuleerd:

Ambitie: 
u Optimaliseren van de bereikbaarheid van de stad 

Maastricht en haar omgeving voor bezoekers tijdens 
evenementen en topdagen.

Doel: 
u Realiseren van een modal shift van 2-5% van het gebruik 

van een auto naar het gebruik van een fiets en/of het 
openbaar vervoer tijdens topdagen en evenementen in 
2010-2016.

u Opvangen van duizend of meer voertuigen aan de randen 
van de stad (P+R-voorzieningen) tijdens topdagen en 
evenementen.

u Optimale geleiding van bezoekers naar beschikbare 
parkeervoorzieningen in het centrum en de binnen-
randen van het centrum (> 90% bezetting tijdens top dagen 
en evenementen in 2010-2016).
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REIZIGERS

WERKGEVERS / BEDRIJFSLEVEN

A2 Bedrijvenplatform / André Rieu Prod. / Arboned / azM / 
Corus / DHL / DSM / ELC Limburg / EVO / FSOM / Gemeente 
Eijsden / Gemeente Heerlen / Gemeente Maastricht / 
Gemeente Meerssen / Hoge School Zuyd / Horeca 
Nederland / ING / Johnson Matthey / KHN / KvK Limburg / 
KWV / LWV / Maastro / MECC / MKB / Mondriaan / Mosa / 
MTB / NCR / O-I Manufacturing / Ondernemers Wyck / 
Provincie Limburg / Q-Park / Rabobank / Rubber Resources 
/ RWS Limburg / Sabic / Sappi / Sahot / Servatius / SIM / 
Teleperformance / TEFAF / TLN / Universiteit Maastricht / 
VBO / Vivre / Vodafone / VVV / WML

OVERHEDEN / INITIATIEFNEMERS

Gemeente Maastricht / Provincie Limburg / 
Projectbureau A2 Maastricht / RWS Limburg / 
Avenue2

AANBIEDERS MOBILITEITSDIENSTEN

Nederland Bereikbaar / NS Regio Zuid / NS 
OV-Fiets / De Lijn Limburg / Veolia Transport 
Limburg / Q-Park / Reisinformatiegroep 9292 / 
TeleWerkForum 

ANWB / 
Fietsersbond / 

Reizigers Overleg 
Limburg

18 Samenwerkingsdriehoek Maastricht-Bereikbaar (stand aug. 2010).

3.1.4 Zakelijk- en bestelverkeer

De reizigersstroom zakelijk- en bestelverkeer is een belang-
rijkere doelgroep dan eerder werd aangenomen (zie [15]). 
Met name de automobilisten die in een leaseauto rijden 
zijn in deze doelgroep goed benaderbaar om hun reisge-
drag te beïnvloeden. Ook binnen de leasebranche zelf is er 
belangstelling om met andere producten het reisgedrag van 
deze leaseautorijders te beïnvloeden met prikkels gericht 
op een bewuster reisgedrag. Om die reden voorzien we in 
een grootschalige pilot ‘mobiliteitsleasing’ [16]. Afhankelijk 
van de resultaten van deze pilot bekijken we of en hoe deze 
doelgroep een aparte positie krijgt binnen het programma 
Maastricht-Bereikbaar.

3.2 Samenwerkingsproces  
Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 

Onze ambities zijn niet alleen gericht op het bereiken van 
inhoudelijke doelen. Ook een intensief samenwerkings proces 
tussen overheden, werkgevers en aanbieders van mobili-
teitsdiensten is noodzakelijk (figuur 18). 

De randvoorwaarden voor deze samenwerking zijn vast-
gelegd in een regioconvenant [13]. Ervaringen met mobiliteits-
management in andere regio’s laten echter zien dat het 
realiseren van gezamenlijke maatregelen een lastig en taai 
proces is. Om die reden moet dan ook blijvend en intensief 
geïnvesteerd worden in het realiseren van specifieke proces-
resultaten voor Maastricht-Bereikbaar. Indicaties voor een 
goed verlopend proces zijn ondermeer:
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•	 Structurele samenwerking van alle convenantpartijen, 
vertegenwoordigd in de stuurgroep Maastricht-Bereikbaar.
•	 Continuering van de samenwerking tussen de overheden, 
met name in het beschikbaar stellen van mensen en midde-
len voor een programmabureau Maastricht-Bereikbaar.
•	 Doorlichting van alle grote werkgevers (mobiliteitsscans) 
en het doorvoeren van de diverse maatregelen op het gebied 
van slim reizen en slim werken.
•	 Uitbreiden van de deelnemende koploperbedrijven naar 
overige bedrijven in de regio Maastricht en Sittard/Parkstad, 
met name ook de midden- en kleinbedrijven.
•	 Uitvoeringsovereenkomsten en -contracten opstellen 
tussen werkgevers en de grote aanbieders van mobiliteit (NS, 
Veolia, Q-park, OV-fiets) in samenwerking met Maastricht-
Bereikbaar voor het grootschalig aanbieden van keten-
mobiliteit (mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar).
•	 Zorgen dat diverse aanbieders van mobiliteitsdiensten/
-services zich aansluiten bij het programma Maastricht-
Bereikbaar. Dit kan op verschillende manieren, zoals het 
rechtstreeks aanbieden van reisgerelateerde producten aan 
de reizigers en bijvoorbeeld een koppeling met de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl waar individuele reizigers gebruik 
van kunnen maken.

De indicatoren voor deze procesresultaten staan verder uitge-
werkt in het monitoringsplan voor Maastricht-Bereikbaar (zie 
par. 4.6).

3.3 Nevendoelstellingen 
Maastricht-Bereikbaar

Binnen ons programma richten we ons primair op de bereik-
baarheidsdoelstellingen uit paragraaf 3.1.  Ervaringen met 
mobiliteitsmanagement in andere regio’s tonen echter aan 
dat er sprake is van een scopeverbreding naar ‘slim reizen 
en slim werken’ ([19]; zie ook figuur 3). Met het programma 
Maastricht-Bereikbaar spelen we ook in op een aantal 
positieve neveneffecten, zonder deze mee te rekenen tot 
een resultaatsverplichting van het programma zelf. Het gaat 
ondermeer om de volgende positieve neveneffecten:
•	 Het programma Maastricht-Bereikbaar kan goed worden 
geïntegreerd met de ontwikkelingen binnen het bedrijfs-
leven gericht op ‘het nieuwe werken’. Kernpunten bij dit 

nieuwe werken zijn: meer thuis/mobiel werken, aansturing 
op output in plaats van aanwezigheid van de werknemers 
en het los laten van de negen tot vijf werkcultuur. Bij diverse 
bedrijven (zie ook [22]) is aangetoond dat deze nieuwe manier 
van werken grote voordelen oplevert: kostenefficiency, 
hogere productiviteit en arbeidstevredenheid bij medewer-
kers en een lager ziekteverzuim. Maar ook zaken als minder 
parkeerplaatsen, minder benodigd aantal vierkante meter 
kantoorruimte en een vermindering van het gebruik van 
bedrijfsauto’s. Allemaal doelstellingen van bedrijven die goed 
te combineren zijn met de maatregelen uit het programma 
Maastricht-Bereikbaar. Daarmee liggen de doelstellingen 
van Maastricht-Bereikbaar in het verlengde van de ambities 
van het nieuwe werken.
•	 De kwaliteit van het milieu en de leefbaarheid staan 
vooral in de binnenstad van Maastricht onder druk door de 
groei van de automobiliteit. Maastricht-Bereikbaar onder-
steunt de beleidsdoelstellingen voor milieu en leefbaarheid 
met maatregelen die gericht zijn op het opvangen van deze 
groei, de inzet van duurzame alternatieven (OV, fiets, elektri-
sche voertuigen), de vermindering van het goederenverkeer 
naar de binnenstad en een gericht parkeerbeleid. Ook leiden 
veel mobiliteitsmaatregelen uit het programma Maastricht-
Bereikbaar tot een vermindering van de CO2-uitstoot.
•	 De economie in Maastricht en haar omgeving is gebaat 
bij een blijvend goede bereikbaarheid. Dit geldt zowel voor 
de bedrijven (bereikbaar voor forensen, bezoekers, aan- 
en afvoer van goederen) als ook voor de organisatoren van 
evenementen en de ondernemers in de binnenstad (bereik-
baar blijven voor bezoekers). Naast specifieke maatregelen 
uit het programma Maastricht-Bereikbaar is ook een positief 
imago van de stad en de regio voor wat betreft een goede 
bereikbaarheid van groot belang. Met de website Maastricht-
Bereikbaar.nl en diverse publiekscampagnes spelen we hier 
expliciet op in.

In ons programma hebben we bewust geen expliciete doelen 
of resultaatsverplichtingen voor bovenstaande thema’s opge-
nomen. Enerzijds omdat de relatie tussen de maatregelen uit 
Maastricht-Bereikbaar en deze thema’s lastig te leggen is. 
Anderzijds om ervoor te zorgen dat binnen het programma 
Maastricht-Bereikbaar de focus blijft liggen op de kern-
opgave. Wel gaan we in het monitoringsplan voor Maastricht-
Bereikbaar verder in op deze thema’s.
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Maastricht-Bereikbaar richt zich op de structurele beïnvloeding van het reis- 

en werkgedrag van reizigers in de regio Maastricht. Met als hoofdstrategie het 

door voeren van samenhangende maatregelenpakketten voor de diverse reizigers-

stromen in de periode 2010-2016. Hiermee leggen we de basis om ook na 2016 de 

ingezette veranderingen in het reizigersgedrag te continueren en te consolideren. 

De vraag van de reiziger en zijn keuzemogelijkheden staan centraal in de strategie 

en maatregelen van Maastricht-Bereikbaar.

4
STRATEGIE EN MAATREGELEN OM

MAASTRICHT BEREIKBAAR TE HOUDEN
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4.1 Hoofdlijnen strategie en maatregelen 
Maastricht-Bereikbaar

De vraag van de reiziger centraal stellen vraagt om een speci-
fieke, meerjarige aanpak. Binnen Maastricht-Bereikbaar 
vullen we deze aanpak als volgt in:
•	 Voor alle reizigersstromen voeren we specifieke analyses 
uit (forensen, goederen, bezoekers, zakelijk- en bestel-
verkeer), waarin de relatie tussen de herkomst en de bestem-
ming van de reiziger en de reisbehoefte centraal staan.
•	 Voor de diverse reizigersgroepen bouwen we verschil-
lende datasets op, om:

– een directe relatie met de reiziger te kunnen leggen;
– het reisgedrag van de reizigers (anoniem) te kunnen 
volgen en te monitoren;
– specifieke reisgerelateerde producten en diensten op 
maat te kunnen aanbieden;
– snel te kunnen communiceren met reizigers over 
vragen over de diverse producten, reisinformatie etc. (zie 
ook paragraaf 4.5.1).

•	 Op basis van de vragen van reizigers worden in de samen-
werkingsdriehoek van Maastricht-Bereikbaar afspraken 
gemaakt tussen overheden, werkgevers en aanbieders voor 
het meest geschikte aanbod aan maatregelen en producten.
•	 Nieuwe vormen van producten en diensten testen we 
vooraf bij de diverse reizigersgroepen uit (pilots Maastricht-
Bereikbaar) en bij gebleken succes rollen we deze producten 
of diensten grootschalig uit.
•	 Het programmabureau Maastricht-Bereikbaar is de 
centrale plaats waar alle vragen van reizigers en het aanbod 
aan diensten en producten bij elkaar komen.

Door analyses en enquêtes van reizigersstromen krijgen 
we inzicht in het reisgedrag. Vervolgens kunnen we met 
een toegesneden pakket aan maatregelen het gedrag van 
deze reizigers beïnvloeden. We sluiten daarbij aan op de 
binnen Rijkswaterstaat ontwikkelde aanpak voor mobiliteits-
beïnvloeding [10]. Kern van onze strategie is dat we inspelen 
op de mogelijke keuzes van de reizigers naar tijd en plaats. 
Figuur 19 geeft de strategie van Maastricht-Bereikbaar op 
hoofdlijnen weer, uitgesplitst naar de belangrijkste reizigers-
stromen. Kernpunten hierbij zijn:

u Slim reizen
•	 Het met maatwerk aanbieden van ketenmobiliteit als 
alternatief voor de auto, waarbij verschillende vervoer-
middelen binnen één reis gemakkelijk met elkaar gecombi-
neerd kunnen worden (parkeren, bus, trein en OV-fiets). 
Maatwerk voor de diverse reizigerstromen is hierbij van 
cruciaal belang. Vooral voor forensen en bezoekers die langere 
afstanden reizen. Dit product voor de gehele vervoersketen 
bieden wij aan op een mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar 
met maximaal gemak voor de reizigers.
•	 Naast de inzet van de fiets binnen het pakket ‘keten-
mobiliteit’ kan de elektrische fiets ook zelfstandig als 
alternatief voor de auto worden ingezet. Het gaat om een 
omvangrijk pakket aan maatregelen, dat vooral effectief 
is bij de autogebruikers binnen Maastricht (omvangrijke 
groep, korte afstanden), bij de kleinere reizigersstromen 
met mogelijkheden voor fietsgebruik op korte (0-7,5 km) en 
middellange afstanden (7,5-15 km/e-bike en scooters) en bij 
bezoekers van de stad en de regio. Bij dit maatregelenpakket 
is het van belang dat het goed ondersteund wordt met speci-
fieke arbeidsvoorwaarden en gerichte publiekscampagnes.
•	 Het mijden van de ochtend- en avondspitsen is voor 
vrijwel alle reizigersstromen een effectieve maatregel om 
de doelstellingen te realiseren. Het gaat daarbij zowel om 
spitsmijdend OV-gebruik, automobilisten die de spitsen 
mijden als ook om een verdere optimalisatie van spits-
mijdend goederenverkeer.
•	 Voor een aantal reizigersstromen is het effectief om het 
deel van de route naar hun bestemming waarvoor ze de 
auto gebruiken, in te korten. Vooral bezoekers van topdagen 
en evenementen kunnen goed worden opgevangen aan de 
randen van de stad (P+R Maastricht-Noord, Céramique-Zuid/
Maastricht-Zuid) met natransport naar de bestemming. Ook 
voor een aantal forensenstromen, kan dit een goed alterna-
tief zijn. Voor het bestemmingsgoederenverkeer is opvang 
aan de randen van de stad in combinatie met gebundeld 
transport van en naar de stad ook een effectieve maatregel.
•	 Maatregelen gericht op het kiezen van een andere route 
zijn in Maastricht en omgeving nauwelijks effectief of zelfs 
ongewenst (voorkomen nieuw sluipverkeer). Voor het door-
gaande goederenverkeer is gerichte reisinformatie over 
alternatieve routes goed inzetbaar. Ook het aanbieden van 
gerichte parkeerinformatie met een optimale en efficiënte 
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route naar een parkeerplek voor bezoekers van topdagen en 
evenementen is een goed hulpmiddel.

u Slim plannen
•	 Gerichte reisinformatie is geen maatregel op zich, maar 
cruciaal voor het keuzegedrag van de reizigers. Per reizigers-
stroom zetten we een maatwerkpakket aan reisinformatie in, 
dat gericht is op een snelle en grootschalige implementatie 
van de andere maatregelen.
•	 Voor het goederenverkeer is slim plannen een van de 
hoofdstrategieën. Voor het doorgaande goederenverkeer kan 
reisinformatie helpen om ruim voor Maastricht een andere 
doorgaande route te kiezen. Voor het verkeer met bestem-
ming Maastricht-Noord is een modal shift van het gebruik van 
een auto naar het gebruik van een fiets en/of het openbaar 
vervoer een mogelijke optie. Het bundelen van goederen-
stromen is zeer effectief voor al het goederen aanbod met 
bestemming de binnenstad van Maastricht en terug.

u Slim werken
•	 Voor alle forensenstromen zijn maatregelen in het kader 
van het nieuwe werken of e-werken effectief om de groei 
aan automobiliteit op te vangen. Het gaat daarbij om een 
mix van mogelijkheden: spitsmijdend e-werken, incidenteel 
e-werken vanuit thuis, structureel e-werken vanuit thuis, 
werken vanuit een e-werkkantoor.

u Overkoepelende maatregelen
•	 Mobiliteitsscans bij bedrijven en het maken van afspraken 
over het herijken of introduceren van mobiliteitsgerelateerde 
arbeidsvoorwaarden zijn cruciaal om de andere maatregelen-
pakketten te kunnen realiseren. Samen met de introductie 
van de mobiliteitspassen Maastricht-Bereikbaar zijn dit de 
belangrijke maatregelen voor de komende jaren.
•	 De website Maastricht-Bereikbaar.nl is een inter actief 
instrument waarmee we op verschillende manieren de 
reizigers in de regio Maastricht informeren. Ook is er een 
expliciete koppeling van de website met het reizigers bestand 
Maastricht-Bereikbaar (zie paragraaf 4.5). Naast de website 
is de inzet van grootschalige publiekscampagnes een belang-
rijk instrument om het reisgedrag van de automobilisten 
binnen Maastricht en de bezoekers van topdagen en evene-
menten te beïnvloeden.

De verschillende maatregelenpakketten voor Maastricht-
Bereikbaar zijn in 2009-2010 uitgewerkt samen met de 
belangrijkste belanghebbenden. De achtergrondinformatie 
over deze maatregelen is vastgelegd in werkdocumenten 
[21]. Bij de integratie van de maatregelenpakketten in het 
programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 hebben we 
de volgende systematiek aangehouden:
•	 De ambities en doelen van het programma liggen vast 
voor de periode 2010-2016. De maatregelen zijn flexibel en 
passen we periodiek aan na monitoring en nieuwe inzichten/
innovaties en dergelijke. Er zijn meer maatregelen ontwik-
keld dan strikt nodig om tegenvallers op te kunnen vangen.
•	 De maatregelen voeren we gefaseerd in. Een deel van de 
maatregelen testen we eerst uit in pilots en voeren we vanaf 
2012 in. Het andere deel van de maatregelen voeren we eerst 
bij de grote werkgevers in, bijvoorbeeld de mobiliteitspas-
sen. Aansluitend hierop volgen de andere gebruikers zoals 
het midden- en kleinbedrijf en bezoekers. Ook kan er om 
praktische redenen gekozen worden om maatregelen gelei-
delijk op te schalen, bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen in 
Maastricht-Noord.
•	 Bij alle maatregelen is nagegaan welke prikkels we 
kunnen inbouwen om het gedrag van de individuele reizigers 
te beïnvloeden (reizigersbestand, website, pilots, arbeids-
voorwaarden, gemak mobiliteitspassen, enzovoort).
•	 Het programma is dynamisch voor wat betreft de 
inhoud van de maatregelen. Naast de pilots is er ruimte om 
nieuwe instrumenten of producten tijdens de duur van het 
programma in te zetten (aanvullende producten aanbieden 
via de mobiliteitspas, aanbod op website, enzovoort).
•	 De samenwerking binnen het programma Maastricht-
Bereikbaar is ook dynamisch. We starten met zo’n vijftig 
convenantpartijen, maar er is ruimte voor nieuwe partijen 
om aan te haken (werkgevers). Ook is toevoeging van nieuwe 
producten van bijvoorbeeld internetproviders en andere 
leveranciers mogelijk en nodig, zeker gezien het innovatieve 
karakter van veel producten.
•	 De maatregelen snijden we zoveel mogelijk toe op 
verschillende reizigersgroepen en geografische corridors. 
Daarmee zetten we het ‘aanbod’ gericht en gebundeld in.



 Programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 47

Herkomst werknemers
Aandeel

(%)

Maastricht 27

Regio Geleen – Sittard 22

Regio Roermond – Weert en noordelijker 6

Regio Valkenburg – Heerlen – Kerkrade 25

Heuvelland (Margraten – Vaals – Aken) 10

Overig 10

100

aantal werknemers
 < 50
 50 - 100
 101 - 200
 > 200

20

Herkomst werknemers van bedrijven gevestigd in Maastricht die hebben deelgenomen aan het reizigersonderzoek in 2010

4.2 Strategie en maatregelen forensen

4.2.1 Algemeen

Het woon-werkverkeer is het belangrijkste reismotief in de 
spits. 60 tot 65% van de weggebruikers in de ochtend- en 
avondspits zijn forensen. Het zwaartepunt van de opgave 
van Maastricht-Bereikbaar ligt dan ook bij deze doelgroep. 
Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met de 
betrokken werkgevers. 

Maatregelen voor deze groep zetten we gericht in. Samen 
met de betrokken partijen is zorgvuldig gekeken welke type 
maatregelen op welke corridors kansrijk zijn om een zo’n 
groot mogelijk effect te kunnen genereren op het reisgedrag. 
Om een goede inschatting te kunnen maken van de potenties 
van bepaalde maatregelen is een analyse gemaakt van het 
herkomst- en bestemmingspatroon van de forens. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het reizigers-

onderzoek in 2010. Bij dit onderzoek is een goed en betrouw-
baar beeld verkregen van de herkomst of woonlocaties van de 
22.000 werknemers van 25 deelnemende (grote) bedrijven. 

In figuur 20 zijn de resultaten van het reizigersonderzoek te 
zien. In de bijbehorende tabel is het herkomstpatroon weer-
gegeven van de werknemers van bedrijven die gevestigd zijn 
in Maastricht. 

Het herkomstpatroon van de werknemers laat zien dat er 
een duidelijke opgave ligt bij het interne verkeer, vanwege 
het grote aandeel werknemers dat zowel woont als werkt in 
Maastricht. Voor werknemers die wonen buiten Maastricht 
moet de focus vooral liggen op de corridors Maastricht – 
Sittard – Roermond en Maastricht – Parkstad. De corridor 
Maastricht – Vaals – Aken is qua omvang minder interessant, 
maar toch liggen ook hier goede mogelijkheden om het auto-
gebruik in de spits te ontmoedigen.
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Woon-werkverkeer 
2016 ochtendspits

Doel 2016
(–10% groei)

Prioritaire reizigersstromen

• ingaand verkeer vanaf de A2–noord 3.300 330

• ingaand verkeer vanaf de A79 2.300 230

• uitgaand verkeer vanuit Maastricht A2 – A79 5.300 530

• ingaand verkeer vanuit Heuvelland 4.200 420

• intern Maaskruisend verkeer van west naar oost 2.900 290

• intern Maaskruisend verkeer van oost naar west 2.200 220

Subtotaal 20.200 2.020

Niet-prioritaire reizigersstromen

• intern verkeer niet-Maaskruisend 5.000 500

• ingaand verkeer anders 2.500 250

• doorgaand verkeer 1.000 100

Subtotaal 8.500 850

Totaal 28.700 2.870

21 Omvang reizigersstromen woon-werkverkeer 2016 ochtendspits 3 uur (motorvoertuigen) met bijbehorende doelstellingen.

Dat bij maatregelen voor forensen de nadruk moet liggen op 
de spits volgt eveneens uit het reizigersonderzoek. Namelijk 
ruim 80% van het aantal autoverplaatsingen van de werk-
nemers vindt plaats in de ochtend- en/of avondspits [15].

Bovenstaand beeld bevestigt bovendien de keuze voor de zes 
prioritaire reizigersstromen benoemd in hoofdstuk 2. Het is 
duidelijk dat vooral bij deze zes reizigerstromen mogelijk-
heden liggen om het reisgedrag van forensen aan te pakken. 
In figuur 21 is per reizigersstroom de omvang weergege-
ven van het woon-werkverkeer in 2016 tijdens de drie uur 
durende ochtendspits. Ook is de bijbehorende opgave om 
10% van deze reizigersstroom op te vangen met slim reizen 
en slim werken in aantallen ernaast weergegeven. Voor de 
volledigheid hebben we ook de niet-prioritaire reizigers-
stromen opgenomen.

De totale doelstelling (2010-2016) voor het woon-werkver-
keer komt er dus op neer dat we zowel in de avond- als 
ochtendspits circa 3.000 auto’s moeten opvangen. Het over-

grote deel van deze ambitie concentreert zich op de zes prio-
ritaire reizigersstromen; ruim 2.000 auto’s. Voor deze zes 
reizigersstromen hebben we dan ook een samenhangend 
pakket aan maatregelen ontwikkeld allemaal gericht op de 
doelgroep forensen. Het is te verwachten dat de forensen 
uit de niet-prioritaire reizigersstromen uiteindelijk met deze 
maatregelen kunnen meeliften. De maatregelen staan in de 
volgende subparagrafen per reizigersstroom uitgewerkt, 
waarbij eveneens een inschatting is gemaakt van de mate 
waarin de betreffende maatregelen bijdragen aan de doel-
stelling. Ook hebben we hier de reizigersstromen verder 
uitgediept en gespecificeerd om daarmee de opgave nog 
verder te verfijnen.

Bij elke maatregel is aangegeven welke partij het initiatief 
neemt bij het in gang zetten van de bewuste maatregel. 
Hiermee benoemen we het belang van de desbetreffende 
partij, maar dat wil niet zeggen dat die partij ook verantwoor-
delijk is voor de financiering van deze maatregel.

De	genoemde	verkeersintensiteiten	zijn	een	afgeleide	van	verkeersmodellen	en	verkeerstellingen	en	geven	een	indicatie	van	de	opgave	voor	het	programma	Maastricht-
Bereikbaar	2010	-	2016.	Deze	cijfers	zijn	niet	te	beschouwen	als	exacte	weergave	van	de	werkelijkheid	en	er	kunnen	dan	ook	geen	rechten	aan	worden	ontleend.
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4.2.2 Forensen A2-Noord ingaand (Roermond/
Sittard → Maastricht)

De omvang van het woon-werkverkeer komend van de 
A2-Noord ligt in 2016 rond de 3.300 auto’s in de drie uur 
durende ochtendspits. De herkomst is voor een klein deel 
afkomstig uit plaatsen gelegen ten noorden van Sittard, maar 
het merendeel van deze doelgroep komt uit de regio Sittard 
en uit diverse richtingen op de corridor zelf. Hiervan blijft 
75% aan de oostkant van Maastricht (bestemming bedrijven-
terrein Beatrixhaven, Wyck/Centrum en Randwyck) en 25% is 
Maaskruisend verkeer (bestemming Centrum en de binnen-
stad). Binnen het programma Maastricht-Bereikbaar hebben 
we als doelstelling om 300 à 350 auto’s uit de ochtend- en 
avondspits te krijgen (zie figuur 22).

Maatregelen
Om deze doelstelling te realiseren moeten we de forensen 
structureel de overstap laten maken van het autogebruik in 
de spitsen naar een alternatief. Dit doen we met maatregelen 
gericht op ketenmobiliteit, waarbij verschillende vervoermid-

delen binnen één reis gemakkelijk met elkaar gecombineerd 
kunnen worden (trein, bus, OV-fiets en parkeren).

• Aanbieden van OV-voorzieningen, waarbij de forensen 
gecombineerd gebruik kunnen maken van NS-treinen met 
aansluitend busvervoer (voor herkomst én bestemming), 
P+R-voorzieningen van Q-park en de OV-fiets. Ook het alter-
natief van volledig busvervoer is met dit ketenpakket mogelijk. 
Voor deze voorzieningen kunnen de forensen gebruikmaken 
van de mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar, die verstrekt 
wordt via het programmabureau Maastricht-Bereikbaar (zie 
par. 4.5.2). Gestart wordt met forensen die werken bij de 15 
tot 20 grote aangesloten werkgevers in de regio Maastricht 
(2010-2012) en met name reizigers die nu gebruikmaken van 
de auto. Vanaf medio 2011 betrekken we ook de midden- en 
kleinbedrijven bij deze maatregel ondermeer met de inzet 
van vouchers voor een mobiliteitsscan en het opstellen van 
een maatregelenprogramma per bedrijf. Als dit basispakket 
en de bijbehorende mobiliteitspas zijn uitontwikkeld, bieden 
we dit pakket ook aan bij de overige reizigers die niet werk-
zaam zijn bij een van de koploperbedrijven of de betrokken 
midden- en kleinbedrijven (voortouw: programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar).
•	 Alle herkomst P+R-terreinen op deze corridor gaan we 
maximaal benutten. Met name bij de locaties Echt, Sittard, 
Beek-Elsloo en Bunde is gelet op de aanwezige restcapaci-
teit en/of de aanwezige uitbreidingsmogelijkheden, waarmee 
een gewenste impuls kan worden gegeven om deze corridor 
te ‘voeden’. Voor de grote P+R-terreinen in Weert, Roermond 
en Sittard kan de restcapaciteit van de P+R-terreinen in 
combinatie met mobiliteitspassen optimaal worden benut 
(voortouw: Q-park).
•	 Bij de NS kunnen ze deze extra reizigersstroom met de 
huidige intercitytreinen opvangen. Voor de stoptreinen zullen 
in de spits extra voertuigen aangehaakt moeten worden 
(voortouw: NS-zuid).
•	 Het gebruik van de fiets voor het voor- en/of natransport 
ondersteunen we met de volgende maatregelen: 

– aanbod OV-vouwfiets voor treinreizigers met jaar-
abonnementen bij de NS (voortouw: NS-zuid);
– uitbreiding fietsenstallingen bij de herkomst stations 
Sittard, Beek-Elsloo en Bunde en aankomststations 
Maastricht en Randwyck (voortouw: provincie/Prorail);

Forensen A2-Noord ingaand (ochtendspits 2016, 7-10 uur) 

De	genoemde	verkeersintensiteiten	zijn	een	afgeleide	van	verkeersmodellen	en	verkeerstellingen	en	geven	een	indicatie	van	de	opgave	voor	het	programma	Maastricht-
Bereikbaar	2010	-	2016.	Deze	cijfers	zijn	niet	te	beschouwen	als	exacte	weergave	van	de	werkelijkheid	en	er	kunnen	dan	ook	geen	rechten	aan	worden	ontleend.
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– uitbreiding van het aanbod OV-fietsen/scooters bij het 
centraal station in Maastricht met 150 stuks en bij station 
Randwyck met 50 stuks (voortouw: OV-fiets);
– fietsregeling voor reizigers met een reisafstand van 
7,5 km (reguliere fietsen) en 15 km (elektrische fietsen) 
(voortouw: aangesloten werkgevers op basis van mobili-
teitsscans/ aanpassen arbeidsvoorwaarden).

•	 Deze ketenimpuls ondersteunen we met het verstrek-
ken van actuele reisinformatie voor deze corridor in de vorm 
van een reistijdvoorspeller voor deze route op de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl, persoonlijke sms-alerts voor 
deze forensen en reisinformatie op het P+R-terrein in Sittard 
(voortouw: programmabureau Maastricht-Bereikbaar).

Naast de bovenstaande hoofdstrategie is onze tweede 
strate gie om zowel automobilisten als OV-reizigers uit deze 
reizigers stroom buiten de spits te laten reizen. Hiervoor 
zetten we de volgende maatregelen gericht in:
•	 Afspraken maken met de belangrijkste werkgevers 
over het introduceren en faciliteren van spitsmijdend 
e-werken voor automobilisten (voortouw: aangesloten grote 
werkgevers).
•	 Deze corridor is kansrijk om de huidige OV-reizigers hun 
reis buiten de spits te laten maken. Het gaat dan vooral om 
reizen vóór de ochtendspits. Hiervoor houden we een groot-
schalige pilot in 2011, waarin een spitsmijden-aanbod wordt 
uitgetest (voortouw: NS-zuid/Veolia). Deze maatregel wordt 
ondersteund met afspraken met de betrokken werkgevers 
over met name flexibele werktijden en e-werken (voortouw: 
aangesloten werkgevers).
•	 Actuele informatie over de spitssituatie in de regio 
Maastricht wordt beschikbaar gesteld via de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl en via de mobiele telefoon met sms-
alerts (voortouw: programmabureau Maastricht-Bereikbaar).

Een derde strategie is om een deel van deze reizigersstroom 
af te vangen voor Maastricht met de inzet van het nieuwe 
P+R-terrein in Maastricht-Noord, waarmee een kwaliteits-
impuls wordt gegeven op het laatste deel van het natransport:
•	 Vanaf 2012 zijn 400 parkeerplaatsen beschikbaar op het 
P+R-terrein in Maastricht-Noord. Het gebruik van dit terrein 
wordt gestimuleerd door een relatief laag tarief (voortouw: 
gemeente/provincie). In het begin is de bereikbaarheid van dit 

nieuwe P+R-terrein nog beperkt, totdat de nieuwe aanslui-
ting vanaf de A2/A79 (planning 2013) beschikbaar komt. 
Hierna kan dit P+R-terrein doorgroeien tot meer dan 1200 
plaatsen, deels voor gebruik door forensen, maar nog meer 
voor bezoekers (voortouw: provincie Limburg/gemeente 
Maastricht).
•	 Voor forensen die werken ten westen van de Maas, is 
de inzet van shuttlebussen vanaf het nieuwe P+R-terrein 
in Maastricht-Noord in de spitsen wenselijk (twee tot vier 
keer per uur, eventueel continueren voor hele werkdagen). 
De haalbaarheid in de praktijk moet nog worden bezien. Ook 
het gebruik van de OV-fiets, elektrisch vervoer, scooters en 
dergelijke behoren tot de mogelijkheden (voortouw: Veolia/
OV-fiets/andere aanbieders).
•	 Het gebruik van dit P+R-terrein wordt ondersteund met 
reisinformatie via de website Maastricht-Bereikbaar.nl en 
langs de weg, publiekscampagnes bij de opening en tijdens 
het eerste jaar dat dit terrein gebruikt wordt (voortouw: 
programmabureau MB/aanbieders reisinfo).

Tot slot worden bovenstaande maatregelen ondersteund met 
een aantal overkoepelende maatregelen.
•	 In 2011-2012 voeren we bij de aangesloten werkgevers 
(ondertekenaars regioconvenant) een mobiliteitsscan uit, 
waarmee we het reisgedrag van alle werknemers vastleg-
gen. Hiermee bepalen we de herkomst- en bestemmings-
stromen en mogelijke alternatieven. Dit is bepalend voor 
de maatregelen die ingezet worden voor slim werken en 
slim reizen. Het ketenaanbod voor de werknemers van 
deze corridor wordt aangeboden met de mobiliteitspassen 
Maastricht-Bereikbaar. Ook worden afspraken gemaakt 
over de introductie van e-werken in relatie tot de mobiliteits-
maatregelen (voortouw: aangesloten grote werkgevers).
•	 De introductie en realisatie van het ketenaanbod in 
de spits en de spitsmijdende maatregelen begeleiden en 
ondersteunen we met een groot aantal collectieve reizigers-
acties: website, benaderen reizigers voor pilots, actuele 
reisinformatie, publiekscampagne introductie OV-chipcard/
mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar, opening P+R-terrein 
Maastricht-Noord, opening nieuwe ontsluitingsweg A2/
A29 (2013), aankondiging pilot OV-spitsmijden (voortouw: 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar).
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4.2.3 Forensen A79 ingaand (Parkstad → Maastricht)

De omvang van het woon-werkverkeer komende vanaf de 
A79 ligt in 2016 rond de 2.300 auto’s in de drie uur durende 
ochtendspits. De herkomst van dit inkomende verkeer is 
vooral Parkstad. Hiervan blijft 70% aan de oostkant van 
Maastricht en is circa 30% Maaskruisend verkeer. Binnen 
het programma Maastricht-Bereikbaar hebben we als doel-
stelling om circa 230 auto’s uit de ochtend- en avondspits te 
krijgen (zie figuur 23).

Maatregelen
Om deze doelstelling te realiseren moeten we ook hier de 
forensen structureel de overstap laten maken van het auto-
gebruik in de spitsen naar een alternatief. Dit doen we met 
maatregelen gericht op ketenmobiliteit, waarbij verschil-
lende vervoermiddelen binnen één reis gemakkelijk met 
elkaar gecombineerd kunnen worden (trein, bus, OV-fiets en 
parkeren).

•	 Aanbieden van OV-voorzieningen, waarbij de forensen 
gecombineerd gebruik kunnen maken van Veolia-treinen 
met aansluitend busvervoer (voor herkomst én bestem-
ming), busvervoer voor het gehele woon-werkverkeer-
traject, P+R-voorzieningen van Q-park en de OV-fiets. Voor 
deze voorzieningen kunnen de forensen gebruikmaken van 
de mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar, die verstrekt wordt 
via het programmabureau Maastricht-Bereikbaar (voortouw: 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar). Hierbij geven 
we prioriteit aan het aantrekken van nieuwe reizigers met 
werkbestemmingen Maastricht-Centrum, Randwyck en 
Maastricht-Noord, mede gelet op de opening van het nieuwe 
Veolia-station op deze halte. 
•	 Een kwaliteitsimpuls voor de herkomst P+R-terreinen 
is op deze corridor wenselijk en technisch haalbaar. Hierbij 
hebben we als speerpunten het benutten van de restcapaciteit 
aan parkeerplekken op de terreinen in Heerlen, Valkenburg 
en Meerssen en de aanleg van nieuwe P+R-terreinen in 
Houthem-St.Gerlach en Schin op Geul. Het uitbreiden van 
het P+R-terrein in Voerendaal en Ransdaal is technisch lastig 
en wordt bepaald aan de hand van een nadere analyse van de 
reizigersstromen (voortouw: Q-park).
•	 Veolia vangt deze extra reizigersstroom met de huidige 
treinen en frequenties op (voortouw: Veolia).
•	 Het gebruik van de fiets voor het voor- en/of natransport 
ondersteunen we met de volgende maatregelen: 

– aanbod OV-vouwfiets voor treinreizigers met jaar-
abonnementen (voortouw: Veolia);
– uitbreiding fietsenstallingen bij het herkomststation 
Heerlen en aankomststations Maastricht-Noord, centraal 
station Maastrichten en Randwyck (voortouw: provincie/
Prorail);
– uitbreiding van het aanbod OV-fietsen/scooters bij het 
station in Maastricht-Noord met 50 stuks, het centraal 
station in Maastricht met 150 stuks en bij station 
Randwyck met 50 stuks (voortouw: OV-fiets);
– fietsregeling voor reizigers met een reisafstand van 
7,5 km (reguliere fietsen) en 15 km (elektrische fietsen) 
(voortouw: aangesloten werkgevers op basis van mobili-
teitsscans/ aanpassen arbeidsvoorwaarden).

Forensen A79 ingaand (ochtendspits 2016, 7-10 uur)

De	genoemde	verkeersintensiteiten	zijn	een	afgeleide	van	verkeersmodellen	en	verkeerstellingen	en	geven	een	indicatie	van	de	opgave	voor	het	programma	Maastricht-
Bereikbaar	2010	-	2016.	Deze	cijfers	zijn	niet	te	beschouwen	als	exacte	weergave	van	de	werkelijkheid	en	er	kunnen	dan	ook	geen	rechten	aan	worden	ontleend.
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•	 Deze ketenimpuls ondersteunen we met het verstrek-
ken van actuele reisinformatie voor deze corridor in de vorm 
van een reistijdvoorspeller voor deze route op de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl, persoonlijke sms-alerts voor deze 
forensen en reisinformatie op het P+R-terrein in Heerlen 
(voortouw: programmabureau Maastricht-Bereikbaar).

De strategie spitsmijden is ook voor deze reizigersstroom 
interessant. Door de impuls in het gehele ketenaanbod op 
deze corridor is spitsmijden met het openbaar vervoer vóór 
de ochtendspits kansrijk. Hiervoor zetten we de volgende 
maatregelen gericht in:
• Afspraken maken met de belangrijkste werkgevers 
over het introduceren en faciliteren van spitsmijdend 
e-werken voor automobilisten (voortouw: aangesloten grote 
werkgevers).
• Deze corridor is kansrijk om de huidige OV-reizigers hun 
reis buiten de spits te laten maken. Het gaat dan vooral om 
reizen vóór de ochtendspits. Hiervoor houden we een groot-
schalige pilot in 2011, waarin een spitsmijden-aanbod wordt 
uitgetest (voortouw: NS-zuid/Veolia). Deze maatregel wordt 
ondersteund met afspraken met de betrokken werkgevers 
over met name flexibele werktijden en e-werken (voortouw: 
aangesloten werkgevers).
• Actuele informatie over de spitssituatie in de regio 
Maastricht en over aansluitend vervoer met Veolia-
shuttlebussen in Maastricht-Noord wordt beschikbaar 
gesteld via de website Maastricht-Bereikbaar.nl en via de 
mobiele telefoon met sms-alerts (voortouw: programma-
bureau Maastricht-Bereikbaar).

In tegenstelling tot de forensenstroom op de A2-Noord 
moeten we bij deze stroom gericht omgaan met het promoten 
van het P+R-terrein in Maastricht-Noord voor automobilisten 
komend vanaf de A79. Deze automobilisten moeten meer van 
het openbaar vervoer en de nieuwe halte in Maastricht-Noord 
gebruik gaan maken. Het opvangen van deze automobilisten 
aan de rand van de stad op het nieuwe knooppunt Maastricht-
Noord is een aanvullende strategie.
• Vanaf 2012 zijn 400 parkeerplaatsen beschikbaar op het 
P+R-terrein in Maastricht-Noord. Het gebruik van dit terrein 
wordt gestimuleerd door een relatief laag tarief. Inschatting 
van opvang automobilisten: minimaal 200 in de spits (voor-

touw: gemeente/provincie). In het begin is de bereikbaarheid 
van dit nieuwe P+R-terrein nog beperkt, totdat de nieuwe 
aansluiting vanaf de A2/A79 (planning 2013) beschikbaar 
komt. Hierna kan dit P+R-terrein doorgroeien tot meer dan 
1200 plaatsen, deels voor gebruik door forensen, maar nog 
meer voor bezoekers.
• Voor forensen die werken ten westen van de Maas, is de 
inzet van shuttlebussen in de spitsen wenselijk (twee tot vier 
keer per uur, eventueel continueren voor hele werkdagen). 
Ook het gebruik van de OV-fiets, elektrisch vervoer, scooters 
en dergelijke behoren tot de mogelijkheden (voortouw: 
Veolia/OV-fiets/andere aanbieders).
• Het gebruik van dit P+R-terrein wordt ondersteund 
met reisinformatie via de website Maastricht-Bereikbaar.
nl en langs de weg (informatiebord langs de A79), publieks-
campagnes bij de opening en tijdens het eerste jaar dat dit 
terrein gebruikt wordt (voortouw: programmabureau MB/
aanbieders reisinfo).

Ondersteunende maatregelen voor het bovenstaande maat-
regelenpakket zijn: 
•	 In 2011-2012 voeren we bij de aangesloten werkgevers 
een mobiliteitsscan uit, waarmee we het reisgedrag van alle 
werknemers vastleggen. Hiermee bepalen we de herkomst- 
en bestemmingsstromen en mogelijke alternatieven. Dit is 
bepalend voor de maatregelen die ingezet worden voor slim 
werken en slim reizen. Het ketenaanbod voor de werknemers 
van deze corridor wordt aangeboden met de mobiliteitspas-
sen Maastricht-Bereikbaar. Met name de werking van het 
knooppunt Maastricht-Noord voor forensenstromen moet 
nog verder worden uitgezocht. Ook hier is inzet van e-werken 
van groot belang om te komen tot structureel ander reizigers-
gedrag (voortouw: aangesloten grote werkgevers Maastricht 
in overleg met programmabureau Maastricht-Bereikbaar).
•	 De introductie en realisatie van het ketenaanbod in 
de spits en de spitsmijdende maatregelen begeleiden en 
ondersteunen we met een groot aantal collectieve reizigers-
acties: website, benaderen reizigers voor pilots, actuele 
reisinformatie, publiekscampagne introductie OV-chipcard/
mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar, opening P+R-terrein 
Maastricht-Noord, opening nieuwe ontsluitingsweg A2/
A79 (2013), aankondiging pilot OV-spitsmijden (voortouw: 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar).
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4.2.4 Forensen A2/A79 uitgaand Maastricht

In 2016 gaan in de ochtendspits naar schatting gemiddeld 
5.300 auto’s vanuit Maastricht naar een bestemming in de 
Westelijke Mijnstreek of Parkstad via voornamelijk de A2 
en de A79. Hiervan komt zeker 30% uit Maastricht-West en 
70% uit Maastricht-Oost. Ook een klein deel van de reizigers-
stroom uit het Heuvelland gaat via Maastricht de A2 en A79 
op. Binnen het programma Maastricht-Bereikbaar hebben 
we als doelstelling om tussen de 500 en 550 auto’s uit de 
ochtend- en avondspits te krijgen (figuur 24).

Maatregelen
Om deze doelstelling te realiseren moeten we deze forensen 
structureel de overstap laten maken naar het e-werken in 
combinatie met reizen buiten de spits. Immers de woonplaats 
voor deze doelgroep is Maastricht en het is voor Maastricht 
geen probleem als deze reizigersstroom buiten de spitsen 
reist. Hiervoor zetten we de volgende maatregelen gericht in:

•	 Afspraken maken met de grote werkgevers over het 
introduceren en faciliteren van spitsmijdend e-werken (voor-
touw: aangesloten grote werkgevers in Sittard en Parkstad). 
Ook bepalen we de kansen voor e-werken vanuit thuis aan de 
hand van mobiliteitsscans bij de grote werkgevers in Sittard 
en Parkstad.
•	 Deze corridor nemen we ook mee in de grootschalige 
pilot OV-spitsmijden (voortouw: NS-Zuid en Veolia) en onder-
steunen we met afspraken over e-werken.
•	 Actuele informatie over de spitssituatie in de regio 
Maastricht wordt beschikbaar gesteld via de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl en via de mobiele telefoon met sms-
alerts (voortouw: programmabureau Maastricht-Bereikbaar 
met aanbieders/service-providers reisinformatie).

Vergelijkbaar met de maatregelen voor de inkomende foren-
sen op de A2 en A79 willen we ook voor het uitgaande verkeer 
een sterke modal shift realiseren, waarbij de reizigers struc-
tureel de overstap maken van de auto naar het openbaar 
vervoer. Gezien het meer diffuse karakter van deze reizigers-
stromen met één herkomstgebied maar met zeer verschil-
lende bestemmingen, is het niet eenvoudig om voor deze 
groepen reizigers een grootschalig ketenaanbod beschik-
baar te stellen. Maar aan de andere kant is er vooral in het 
uitgaande openbaar vervoer aanbod nog veel restcapaciteit 
beschikbaar. De ketenmobiliteit (NS-/Veolia-treinen, Veolia-
bussen, OV-fiets en parkeren) willen we daarom gericht 
inzetten met de volgende maatregelen:
•	 Forensen bij de grote werkgevers in Sittard en omgeving 
en Parkstad gebruik laten maken van de mobiliteitspas 
Maastricht-Bereikbaar. Dit is met name interessant voor 
reizigers die gemakkelijk kunnen vertrekken vanaf de knoop-
punten Maastricht-Randwyck, Maastricht centraal station en 
Maastricht-Noord (voortouw: NS-zuid/Veolia).
•	 NS en Veolia vangen deze extra reizigersstroom met de 
huidige intercity- en stoptreinen op. Er gaan vier (stop)treinen 
per uur, waarmee de komende jaren de groei in het aanbod 
kan worden opgevangen (voortouw: Veolia/NS).
•	 Het gebruik van de fiets voor het voor- en/of natransport 
ondersteunen we met de volgende maatregelen: 

Forensen A2/A79 uitgaand (ochtendspits 2016, 7-10 uur)

De	genoemde	verkeersintensiteiten	zijn	een	afgeleide	van	verkeersmodellen	en	verkeerstellingen	en	geven	een	indicatie	van	de	opgave	voor	het	programma	Maastricht-
Bereikbaar	2010	-	2016.	Deze	cijfers	zijn	niet	te	beschouwen	als	exacte	weergave	van	de	werkelijkheid	en	er	kunnen	dan	ook	geen	rechten	aan	worden	ontleend.
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– aanbod OV-vouwfiets voor treinreizigers met jaar-
abonnementen NS/Veolia (voortouw: NS-zuid/Veolia);
– uitbreiding fietsenstallingen bij het herkomststation 
Maastricht-Randwyck, Maastricht centraal station en 
Maastricht-Noord (voortouw: provincie/Prorail);
– uitbreiding van het aanbod OV-fietsen/scooters bij het 
station in Sittard met 50 stuks en bij station Heerlen met 
50 stuks (voortouw: OV-fiets).

•	 Deze ketenimpuls ondersteunen we met het verstrek-
ken van actuele reisinformatie voor deze corridor in de vorm 
van een reistijdvoorspeller voor deze route op de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl, persoonlijke sms-alerts voor deze 
forensen en reisinformatieborden op de stations Maastricht-
Randwyck, Maastricht centraal station en Maastricht-Noord 
(voortouw NS-zuid/Veolia).

Ondersteunende maatregelen voor het bovenstaande maat-
regelenpakket zijn: 
• In 2011-2012 voeren we bij de grote werkgevers in Sittard 
en Parkstad een mobiliteitsscan uit, waarmee we het reis-
gedrag van alle werknemers vastleggen. Hiermee bepalen 
we de herkomst- en bestemmingsstromen en mogelijke 
alternatieven. Dit is bepalend voor de maatregelen die 
ingezet worden voor slim werken en slim reizen. Het keten-
aanbod voor de werknemers van deze corridor wordt aange-
boden met de mobiliteitspassen Maastricht-Bereikbaar. Voor 
deze corridor is het ook van belang om in te spelen op de 
maatregelen die genomen worden tijdens de grootscha-
lige wegwerkzaamheden in Midden-Limburg (2011-2012). 
Afspraken met grote werkgevers moeten zo goed mogelijk 
in samenspraak met de wegbeheerders (RWS-Limburg) 
worden gemaakt (voortouw: programmabureau Maastricht-
Bereikbaar in overleg met de deelnemende grote werkgevers 
in Sittard/Parkstad en RWS-Limburg).
• De introductie en realisatie van het ketenaanbod in de 
spits en de spitsmijdende maatregelen begeleiden en onder-
steunen we met een groot aantal collectieve publiekscam-
pagnes: website, benaderen reizigers voor pilots, actuele 
reisinformatie, publiekscampagne introductie OV-chipcard/
mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar, opening P+R-terrein 
Maastricht-Noord, aankondiging pilot OV-spitsmijden en 
informatie over de wegwerkzaamheden in Midden-Limburg 
(voortouw: programmabureau Maastricht-Bereikbaar).

4.2.5 Forensen Aken-Heuvelland-Maastricht 
ingaand

De reizigersstromen vanuit Aken en het Heuvelland naar 
Maastricht en terug zijn diffuus van karakter. Toch nemen we 
ook deze corridor als aparte corridor mee in dit programma 
gezien de directe relatie met het plangebied A2 en de moge-
lijke alternatieven op deze corridor.
De omvang van het woon-werkverkeer komende vanaf 
Aken/Vaals en het bijbehorend verkeer vanaf het onderlig-
gende wegennet vanuit het Heuvelland is geschat op circa 
2.200 auto’s in de ochtendspits in 2016. De herkomst van dit 
inkomen de verkeer is vooral Aken/Vaals en de diverse dorpen 
langs de N278. Van deze reizigers blijft 60% aan de oostkant 
van Maastricht en is circa 30% Maaskruisend verkeer. De 
overige 10% is doorgaand verkeer en verlaat Maastricht 
voornamelijk via de A2 en A79 richting het noorden. Binnen 
het programma Maastricht-Bereikbaar hebben we als doel-
stelling om tussen de 200 en 250 auto’s uit de spits te krijgen 
(figuur 25).

Forensen Aken-Heuvelland-Maastricht (ochtendspits 2016, 7-10 uur)
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Maatregelen
Om deze doelstelling te bereiken moeten we ook hier de 
forensen tijdens de spitsperioden in de periode 2010-2016 
structureel de switch laten maken van het autogebruik in de 
spitsen naar een alternatief. Hiervoor zetten we de volgende 
maatregelen gericht in:
•	 Een kwalitatief goed aanbod van busvervoer voor het 
gehele woon-werkverkeer traject (buslijn 50) van de forensen 
met goede P+R-voorzieningen en met name fietsenstallin-
gen bij de opstapplaatsen van lijn 50. Nader onderzoek moet 
aantonen welke plekken hiervoor kansrijk zijn. Dit keten-
aanbod wordt zo mogelijk aangeboden met de mobiliteits-
pas Maastricht-Bereikbaar (voortouw: programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar/Veolia). 
•	 Veolia kan deze extra reizigersstroom goed bedienen 
door de inzet van extra bussen tijdens de spitsperioden en 
waar nodig het invoeren van extra haltes bij de grote bedrijven 
in Maastricht-Randwyck (voortouw: Veolia in overleg met de 
provincie Limburg). 
•	 Het gebruik van de fiets voor het voor- en/of natransport 
ondersteunen we met de volgende maatregelen: uitbreiding 
fietsenstallingen bij de bushaltes in Vaals, Gulpen, Margraten 
en Cadier en Keer (voortouw: provincie/Veolia). 
•	 Deze ketenimpuls ondersteunen we met het verstrek-
ken van actuele reisinformatie voor deze corridor in de vorm 
van een reistijdvoorspeller voor deze route op de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl, persoonlijke sms-alerts voor deze 
forensen en reisinformatie bij de bushaltes in Maastricht 
en Vaals/Aken (voortouw: programmabureau Maastricht-
Bereikbaar en aanbieders reisinformatie).

Naast de bovenstaande maatregelen leent deze corridor 
zich goed om het gebruik van de fiets te stimuleren en een 
extra impuls te geven. Zowel voor het gebruik van de fiets bij 
een reisafstand tot 7,5 kilometer en de inzet van elektrische 
fietsen of scooters bij een reisafstand tussen 7,5 en 15 kilo-
meter. Met aanvullende arbeidsvoorwaarden bij met name 
de grote werkgevers kan dit geregeld worden (voortouw: 
aangesloten grote werkgevers Maastricht en aanbieders 
fietsen/e-bikes/e-scooters).

Een derde strategie is spitsmijden. Door de impuls in het 
gehele ketenaanbod op deze corridor is spitsmijden met het 
openbaar vervoer vóór de ochtendspits kansrijk. Hiervoor 
zetten we de volgende maatregelen gericht in:
•	 Afspraken maken met de belangrijkste werkgevers van 
forensen uit deze stroom over het introduceren en facili teren 
van spitsmijden. In hoeverre het spitsmijdend autogebruik 
mogelijk is voor specifieke bedrijven als de Universiteit 
Maastricht en het Academisch Ziekenhuis moet nog nader 
bekeken worden, gezien de lesroosters van studenten en de 
bezoekersstromen en bezoekers voor de poliklinieken.
•	 In combinatie met e-werken is deze corridor kansrijk 
om de huidige OV-reizigers hun reis buiten de spits te laten 
maken. Het gaat dan vooral om reizen vóór de ochtendspits. 
Hiervoor houden we een grootschalige pilot in 2011, waarin 
een spitsmijden-aanbod wordt uitgetest (voortouw: Veolia).
•	 Actuele informatie over de spitssituatie in de regio 
Maastricht wordt beschikbaar gesteld via de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl en via de mobiele telefoon met 
sms-alerts (voortouw: programmabureau Maastricht-
Bereikbaar in overleg met de aanbieders van reisinformatie).

Het aan de zuidrand van Maastricht opvangen van foren-
sen die met de auto komen is ook een goed alternatief. De 
realisatie van een P+R-terrein bij het MECC is de afgelopen 
jaren moeilijk van de grond gekomen. Gezien de toenemende 
parkeerproblemen bij de diverse grote bedrijven in Maastricht 
is het wenselijk om hier toch een P+R-terrein van de grond 
te krijgen. Een toename van het gebruik van de Park+Walk 
voorzieningen bij de J.F. Kennedybrug in combinatie met 
de aanleg van een nieuw P+R-terrein in Céramique-Zuid of 
Maastricht-Zuid zijn voor deze corridor goede alternatieven 
om niet te hoeven parkeren bij de werkbestemming.
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4.2.6 Forensen intern Maaskruisend

Opmerkelijk is dat circa 50 tot 60% van het totale Maas-
kruisende verkeer bestaat uit intern verkeer. Van de 100.000 
motorvoertuigen per dag zijn er ruim 50.000 auto’s die in 
de spits rijden met herkomst en bestemming binnen de 
gemeentegrenzen. Binnen het programma Maastricht-
Bereikbaar hebben we als doelstelling om in 2016 ruim 400 
(west-oost stroom) en zo’n 300 (oost-west stroom) motor-
voertuigen uit de spits te krijgen (figuren 26 en 27).

Om deze doelstelling te realiseren moeten we zorgen dat 
de reizigers vooral buiten de spitsen reizen en/of minder 
reizen door meer vanuit thuis te e-werken. Immers, forensen 
die werken binnen de stad Maastricht hebben om diverse 
redenen een reisgedrag (auto, fiets, OV) dat we niet gemak-
kelijk kunnen veranderen. Hoewel de reisafstanden kort zijn, 
is voor deze reizigersstroom een forse cultuuromslag nodig. 
Bovendien worden de alternatieven voor de auto niet als ‘snel’ 
ervaren. We verwachten dat circa 50% van de doelstelling 

(ruim 200 motorvoertuigen van de west-oost stroom en 150 
motorvoertuigen van de oost-west stroom) met deze aanpak 
gerealiseerd kan worden. Daarvoor nemen we de volgende 
maatregelen:
•	 Vanaf het najaar 2010 starten we met het systema-
tisch doorlichten van alle bedrijven in Maastricht, waarbij 
de bij dit programma aangesloten grote werkgevers in 
Maastricht eerst aan de beurt komen en daarna de midden- 
en klein bedrijven. Ook starten we met het uitvoeren van 
een mobiliteits scan Maastricht-Bereikbaar. Vooral de scan 
e-werken staat hierbij centraal: enerzijds omdat e-werken 
op grote schaal mogelijk moet zijn, gelet op de relatief korte 
reisafstanden voor deze forensen, anderzijds gelet op de 
noodzaak om in en buiten de spitsen de druk op de leefbaar-
heid te verminderen en een grootschalige uitbreiding van 
parkeerplaatsen bij de werkgevers te voorkomen (voortouw: 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar).
•	 Het opstellen van specifieke maatregelen voor de werk-
tijden en bezoektijden van de poliklinieken in het AZM en de 
werktijden en roostertijden van de Universiteit Maastricht, 

Forensen intern, oost naar west Maaskruisend (ochtendspits 2016,  
7-10 uur)

Forensen intern, west naar oost Maaskruisend (ochtendspits 2016,  
7-10 uur)
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Hogeschool Zuyd en alle andere scholen in Maastricht (voor-
touw: AZM en scholen in overleg met het programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar). 
•	 Collectieve afspraken bij samenwerkende clusters 
van bedrijven om het e-werken in te voeren in de periode 
2010-2013/2014 (voortouw: deelnemende grote werkgevers 
Maastricht).
•	 Actuele en lokale reisinformatie beschikbaar stellen via 
de website Maastricht-Bereikbaar over files en verkeers-
hinder op de lokale wegen in het A2-plangebied (voor-
touw: Avenue2 in overleg met het programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar).

Naast de bovenstaande maatregelen is het belangrijk om 
nieuwe forensen/nieuwe werknemers zich ervan bewust te 
laten maken vooral niet met de auto te reizen. Ook bestaande 
forensen kunnen hierop meeliften, maar aangenomen wordt 
dat veel van de huidige forensen al bewust een keuze voor 
auto of alternatief hebben gemaakt. Hiervoor zetten we de 
volgende maatregelen in:
•	 Actieve inzet van een fietsregeling door werkgevers in 
Maastricht en goede fietsvoorzieningen bij de bedrijven zelf 
(voortouw: aangesloten grote werkgevers Maastricht).
•	 Aanbieden van goed openbaar vervoer in de stad als alter-
natief voor de auto, met name door de inzet van openbaar 
vervoer in de winterperiode en over de langere afstanden. Het 
openbaar vervoer in de stad krijgt een impuls als de nieuwe 
tram Vlaanderen-Maastricht vanaf 2013 gaat rijden. Ook dit 
aanbod wordt verstrekt met behulp van de mobiliteitspas-
sen Maastricht-Bereikbaar (voortouw: programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar en de Belgische vervoerder De Lijn).
•	 Ontmoedigen van het autogebruik bij deze groep foren-
sen door een parkeerverbod bij de werkgevers in Maastricht 
en geen autokostenvergoedingen te verstrekken (voortouw: 
werkgevers Maastricht).
•	 Grootschalige en herhaalde publiekscampagnes bij de 
introductie van de nieuwe tram die tussen Vlaanderen en 
Maastricht gaat rijden, bij het beschikbaar komen van de 
mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar voor de individuele 
reizigers en het houden van fietscampagnes (voortouw: 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar in overleg met 
de gemeente Maastricht).

4.2.7 Forensen overige stromen 

Binnen het programma Maastricht-Bereikbaar richten we 
ons de komende twee tot drie jaar vooral op het inzetten van 
maatregelen bij de zes voorgaande prioritaire reizigersstro-
men. Neemt niet weg dat ook het interne niet-Maaskruisende 
verkeer, het inkomende verkeer vanuit het buitenland en het 
doorgaande verkeer in beeld moeten blijven. Het is immers 
van belang om uiteindelijk het gehele verkeerssysteem van 
Maastricht en omgeving te ontlasten. 

We moeten ons echter ook realiseren dat deze overige 
stromen diffuus zijn en dat beïnvloeding van het reisgedrag 
daardoor aanzienlijk lastiger is. Bovendien is de uiteinde-
lijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio Maastricht 
relatief beperkt. Alle inspanningen om ook bij deze reizigers-
stromen het slim werken en slim reizen te laten slagen, 
moeten zo efficiënt mogelijk gebeuren. In de praktijk zal 
blijken dat forensen op deze overige reizigersstromen vooral 
zullen meeliften en meeprofiteren van de maatregelen bij 
de prioritaire stromen. Maatregelen waarop deze groep zal 
kunnen meeliften, zijn:
•	 Het gebruik van de mobiliteitspassen. De mobiliteitspas 
is een regionaal reisproduct voor de gehele verplaatsings-
keten (bus, trein, fiets, parkeren). Daarmee biedt de pas ook 
mogelijkheden voor de interne forensenstroom (bus), maar 
ook forensen uit het buitenland kunnen de pas vanaf de grens 
gebruiken. Vooral forensen die werkzaam zijn bij de binnen 
dit programma deelnemende (grote) werkgevers kunnen 
meeliften.
•	 E-werken is niet locatiegebonden en kan dus goed 
worden toegepast door de andere reizigersstromen. Bij alle 
deelnemende werkgevers die dit faciliteren kunnen ook de 
‘overige’ forensen er gebruik van maken.
•	 Reisinformatie en publiekscampagnes. Goede en actuele 
informatie voor, na en tijdens de reis kan het keuzegedrag van 
de forens al beïnvloeden. Voor de overige reizigersstromen 
is dit dan ook een erg belangrijke maatregel. Zeker, omdat 
deze informatie straks via de website Maastricht-Bereikbaar.
nl breed toegankelijk is en eenvoudig kan worden ingezet. 
Bovendien kunnen reizigers ook gericht informatie krijgen, 
die specifiek voor hun motief en reis interessant is.
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Binnen deze overige stromen gaan we uit van drie reizigers-
stromen. Per stroom is hieronder beknopt de globale 
strategie uitgewerkt.

Intern niet-Maaskruisend verkeer
Van de overige reizigersstromen is dit veruit de grootste 
groep reizigers. Het is opmerkelijk voor Maastricht dat een 
groot aantal forensen de auto gebruiken voor intern woon-
werkverkeer, zonder de Maasbruggen te passeren (zie figuur 
14). Voor deze reizigers wordt hetzelfde maatregelenpakket 
aangehouden als voor het interne Maaskruisende verkeer. 
De effectiviteit van de inzet van het openbaar vervoer aanbod 
schatten we lager in (korte afstanden). Bij deze doelgroep 
zullen vooral maatregelen die het gebruik van de fiets en het 
e-werken stimuleren en grootschalige publiekscampagnes 
effectief zijn.

Ingaand verkeer anders (buitenland)
Hier gaat het met name om forensen die wonen in België 
en werken in Maastricht. Ze zijn afkomstig uit de omgeving 
Tongeren, Genk, Hasselt. Reisalternatieven zijn voor deze 
forensen op moment nog nauwelijks voorhanden. De komst 
van de tram tussen Vlaanderen en Maastricht met een moge-
lijke P+R-terrein in de omgeving van Lanaken biedt mogelijk-
heden voor slim reizen. De tramverbinding is echter niet voor 
het einde van 2012 gerealiseerd. Vooralsnog zetten we voor 
deze doelgroep daarom in op e-werken en grootschalige 
publiekscampagnes. 

Doorgaand verkeer A2
Het doorgaande verkeer op de A2 is zeer diffuus in het 
herkomst- en bestemmingspatroon. Goede reisalternatie-
ven, zoals het openbaar vervoer, zijn zeker ten zuiden van 
Maastricht beperkt. Bovendien hebben deze forensen geen 
directe relatie met Maastricht. Ze wonen er niet en ze werken 
er niet. Dat maakt een gerichte benadering van deze groep 
zeer lastig. Reisinformatie en publiekscampagnes vormen 
de belangrijkste strategie. De start van de werkzaamheden 
aan de A2 is een goed moment om deze doelgroep met de 
maatregelen binnen het programma Maastricht-Bereikbaar 
bekend te maken. In mindere mate liggen bij deze groep 
kansen op het gebied van e-werken.

4.2.8 Specifieke acties werkgevers voor slim 
werken en slim reizen

In de projectgroepen ‘Arbeidsvoorwaarden’ en ‘e-werken’ (zie 
ook [22,25]) zijn samen met de grote werkgevers tools ontwik-
keld om in te zetten bij het opstellen van specifieke arbeids-
voorwaarden en bij het implementeren van het e-werken. 
Tools die tijdens de uitvoeringsfase door de mobiliteits-
makelaar worden ingezet. Tijdens het uitvoeren van de 
mobiliteitsscans en het begeleiden van de werkgevers bij het 
invoeren van kansrijke maatregelen op het gebied van slim 
werken en slim reizen, maakt de mobiliteitsmakelaar gebruik 
van het ‘Maastrichts Basispakket’ en de ‘Toolbox e-werken’. 
De input voor deze ontwikkelde tools is geleverd door het 
opdoen van eigen ervaringen (zoals de pilot ‘e-werken bij 
contactcenters’) en door deskresearch.

Ontwikkeling Maastrichts Basispakket
Het ‘Maastrichts Basispakket’ is onder leiding van de 
werkgever Vodafone tot stand gekomen in samenwerking 
met dertien andere Maastrichtse grote werkgevers en de 
Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN). Het 
pakket bestaat uit een beschrijving van de belangrijkste 
mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaardenregelingen, 
inclusief een aantal ‘eigen’ lokale voorbeeldregelingen (zie 
[25]). Zoals een verhuiskostenregeling, een parkeerregeling, 
een OV-regeling, een fietsregeling, een woon-werkregeling, 
enzovoort. De regelingen worden beschreven aan de hand 
van een vast format. Aandachtspunten hierbij zijn onder 
andere de financiële, organisatorisch-administratieve en 
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arbeidsvoorwaardelijke aspecten, maar ook bijvoorbeeld de 
rol van de ondernemingsraden en vakbonden.

Tijdens het naast elkaar zetten en beoordelen van de rege-
lingen van de deelnemende Maastrichtse werkgevers bleken 
weliswaar veel regelingen voorhanden te zijn, maar bleken ze 
qua inhoud nogal sterk van elkaar te verschillen. De verschil-
len zaten bijvoorbeeld in de werktijden-, woon-werk- en 
parkeerregelingen. Door de eigen regelingen naast de in het 
Maastrichts Basispakket opgenomen regelingen te leggen, 
kunnen werkgevers hun eigen regelingen aanvullen en 
optimali seren. De regelingen uit het Maastrichts Basispakket 
vormen een goede voedingsbodem voor de kansrijke maat-
regelen op het gebied van slim werken en slim reizen.

Ontwikkeling Toolbox e-werken
De ‘Toolbox e-werken’ is onder leiding van de Maastrichtse 
werkgever Teleperformance tot stand gekomen op basis 
van de ervaringen die Teleperformance en Vodafone hebben 
opgedaan tijdens de pilot ‘e-werken bij contactcenters’ (zie 
ook [22]). Doel van deze pilot was om zelf ervaringen op te doen 
met e-werken (ofwel tijd- en plaatsonafhankelijk werken) en 
deze ervaringen te combineren met kennis en ervaringen die 
elders in het land zijn opgedaan. De andere elf werkgevers 
binnen de werkgroep ‘e-werken’ hebben vooral gezamenlijk 
deskresearch gedaan. De focus lag hierbij op de drie thema’s 
‘Arbo en Fiscaliteit’, ‘Beveiliging en ICT’ en ‘Managementstijl 
en Bedrijfscultuur’. Bij de beschrijving van deze thema’s 
wordt onder andere aandacht besteed aan succesvolle voor-
beelden, tips en trucs, valkuilen, de (financiële) voordelen, 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar e-werken 
en verwijzingen naar interessante bronnen. Deze ‘Toolbox 
e-werken’ maakt deel uit van de ‘gereedschapskist’ van 
de mobiliteitsmakelaar en wordt ingezet bij bedrijven waar 
e-werken als kansrijk wordt gezien.

Zowel Teleperformance als Vodafone zijn zeer tevreden over 
de uitkomsten van de pilot ‘e-werken bij Contactcenters’. 
Niet alleen de productiviteit van de medewerkers, maar ook 
de tevredenheid van de deelnemende medewerkers en de 
directe leidinggevenden is toegenomen. Beide organisa-
ties hebben aangegeven het e-werken verder intern uit te 
rollen en hun ervaringen door middel van presentaties en 

het aanreiken van tijdens de pilot ontwikkelde instrumenten 
(bijvoorbeeld een e-werk contract) met andere Maastrichse 
werkgevers en het programmabureau Maastricht-Bereikbaar 
te blijven delen. De door de mobiliteitsmakelaar in te zetten 
‘Toolbox e-werken’ zal op basis van deze nieuwe ervaringen 
steeds worden aangevuld en geactualiseerd.

Uitvoering mobiliteitsscan en opstellen van 
uitvoeringscontracten
Met ingang van het najaar 2010 start het programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar met het uitvoeren van mobiliteits-
scans bij alle deelnemende (grote) werkgevers in de regio 
Maastricht. Ook de deelnemende werkgevers gevestigd in 
de regio’s Sittard-Geleen en Parkstad worden meegenomen. 
Naar verwachting vinden er zo’n vijftien tot twintig scans bij 
de zogenaamde koploperbedrijven met in totaal circa 15.000 
medewerkers plaats. Tijdens de scans inventariseren we per 
werkgever systematisch het reizigersgedrag van de werk-
nemers voor het gehele bedrijf en brengen we de mogelijk-
heden en kansen op het gebied van slim werken en slim 
reizen in kaart

Vóór 1 januari 2012 maakt het programmabureau met alle 
deelnemende werkgevers afspraken die in een uitvoerings-
contract tussen het programmabureau en elke individuele 
werkgever worden vastgelegd. Deze afspraken gaan onder 
andere over:
•	 De bijdrage van het bedrijf bij het realiseren van de doel-
stellingen in het programma Maastricht-Bereikbaar 2010-
2016 door het nemen van kansrijke maatregelen, zoals 
bijvoor beeld de inzet van het OV, de fiets, de elektrische fiets, 
het buiten de spits reizen, het e-werken en het flexkantoor.
•	 De herijking en/of invoering van mobiliteitsgerelateerde 
arbeidsvoorwaarden uit het ‘Maastrichts Basispakket’.
•	 De afname van producten onder de vlag van Maastricht-
Bereikbaar (onder andere de mobiliteitspas Maastricht-
Bereikbaar met een primair basispakket voor de OV-keten, 
bestaande uit de NS-treinen, Veolia-bussen, OV-fiets en 
parkeren).
•	 De inzet van menskracht en middelen voor het uitvoe-
ren van de in het individuele uitvoeringscontract gemaakte 
afspraken en bijdragen aan de diensten van het programma-
bureau (met name voor de periode 2012-2016).
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Het programmabureau legt de uitkomsten van de uitgevoerde 
scans naast elkaar om te bezien welke bedrijfsoverstijgende 
mogelijkheden en kansen er voor clusters van bedrijven 
gezamenlijk liggen, bijvoorbeeld bij een bedrijventerrein. 
Hierbij valt te denken aan carpool- en filenetwerken, maar 
ook aan de gezamenlijke behoeften van meerdere bedrijven 
aan bijvoorbeeld een flexkantoor of een pendeldienst naar 
het bedrijventerrein. Dit soort kansen worden binnen de 
samenwerkingsdriehoek Maastricht-Bereikbaar opgepakt.

Aanpassen mobiliteitsgerelateerde 
arbeidsvoorwaarden
Gebaseerd op de uitkomsten van de scan en de beoogde kans-
rijke maatregelen helpt het programmabureau de werkge-
vers bij het herijken en invoeren van mobiliteitsgerelateerde 
arbeidsvoorwaarden uit het ‘Maastrichts Basispakket’. Als 
bijvoorbeeld de inzet van de maatregel ‘fietsen’ voor een 
bepaald bedrijf potentieel biedt, bekijken we samen met het 
bedrijf of ze over een fietsregeling beschikken en of deze 
regeling op basis van de opgenomen voorbeeldregelingen 
moet worden geoptimaliseerd.

Invoering kansrijke maatregelen om slim te werken 
en slim te reizen
Tijdens de invoering van de kansrijke maatregelen om slim te 
werken en te reizen, ondersteunt het programmabureau de 
werkgevers actief door rondom specifieke thema’s bedrijven-
clusters te formeren (bijvoorbeeld: een cluster AZM & UM / 
een cluster Randwyck / een cluster industriële bedrijven / 
een cluster Het Nieuwe Werken). Voor deze clusters van 
bedrijven kunnen vervolgens gezamenlijke bijeenkomsten 
georganiseerd worden. Deze clusters en bijeenkomsten 
zijn er enerzijds op gericht om van elkaar te leren en om 
bij voorkeur een gezamenlijk beleid (bijvoorbeeld rondom 
parkeren) te hanteren. Anderzijds zijn ze er om elkaar te 
enthousiasmeren, nieuwe initiatieven en/of ideeën in te 
brengen en de opgedane ervaringen verder op te schalen. Het 
programmabureau verzorgt ook presentaties voor het eigen 
management of de ondernemingsraden en ziet verder ook 
toe op de voortgangsbewaking van de met de deelnemende 
werkgevers op individueel niveau in de uitvoeringscontracten 
vastgelegde (financiële) afspraken.

Midden- en kleinbedrijf
Het programmabureau zal in eerste instantie starten met het 
uitvoeren van mobiliteitsscans bij alle deelnemende (grote) 
werkgevers. Als de deelnemende werkgevers voldoende op 
weg zijn geholpen, richt het programmabureau haar activi-
teiten ook op het midden- en kleinbedrijf. Parallel aan de 
werkzaamheden bij de deelnemende werkgevers geeft het 
programmabureau samen met de ambassadeurs bekend-
heid aan en verstrekt informatie over de midden- en klein-
bedrijf voucherregeling van het Agentschap NL (zie ook [30]). 
De midden- en kleinbedrijven kunnen met behulp van deze 
voucher (een soort tegoedbon) een mobiliteitsadviseur gratis 
inhuren voor een aantal uren om een mobiliteitsscan uit te 
voeren en het bedrijf te begeleiden bij de introductie van de 
kansrijke maatregelen.

4.3 Maatregelen goederenverkeer

In figuur 15 is te zien dat er een tweetal grote goederenver-
keerstromen te onderscheiden zijn:
•	 doorgaand (inter)nationaal goederenverkeer
•	 goederenverkeer met de bestemming Maastricht.

Per stroom zijn er verschillende strategieën en maatregelen 
nodig. 

4.3.1 Doorgaand goederenverkeer

Voor het doorgaand (inter)nationale goederenverkeer door 
de regio Maastricht gaan we ervan uit dat deze stroom zoveel 
mogelijk meelift met de effecten van de maatregelen gericht 
op het personenverkeer. Alleen in situaties met extreme 
hinder op de A2 (Midden-Limburg, A2-Maastricht) bieden we 
alternatieve routes aan. Voor het doorgaand (inter)nationale 
goederenverkeer hanteren we de volgende maatregelen:
•	 Met behulp van informatieborden aan de kant van de weg 
leiden we het goederenverkeer boven Eindhoven om via de 
autosnelweg A16. Dit geven we aan met behulp van borden 
vanaf de steden Utrecht en Rotterdam (voortouw: RWS).
•	 Het doorgaand goederenverkeer tussen Eindhoven en 
Maastricht zal via de (tijdelijke) A2 door Maastricht geleid 
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worden. Alternatieve routes via Duitsland of België beiden 
we niet aan, omdat dit overmatig sluipverkeer en overlast 
oplevert en geen of een beperkte reistijdwinst oplevert (voor-
touw: RWS).
•	 Actuele reis- en route-informatie voor het door-
gaand goederenverkeer is te vinden op de website 
Maastricht- Bereikbaar.nl (voortouw: programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar).

4.3.2 Goederenverkeer met bestemming Maastricht

Voor het goederenverkeer met bestemming Maastricht en 
terug volgen we een meerledige strategie. Primair zetten 
we in op het rijden van alternatieve routes vanaf de A2 naar 
de belangrijkste bedrijventerreinen. Hiervoor treffen we de 
volgende maatregelen:
•	 Voor de Beatrixhaven en omgeving wordt het goederen-
verkeer zoveel mogelijk vóór Maastricht afgevangen. Prioriteit 
wordt gegeven aan de realisatie van de nieuwe afslag A2/
A79 (planning 2013) (zie ook figuur 28). Het gebruik van deze 
nieuwe afslag wordt begeleid met gerichte reisinformatie 
voor het goederenverkeer: informatie aan de kant van weg, 
via de website, via een campagne binnen de goederen sector 
(voortouw: programmabureau Maastricht-Bereikbaar/
Avenue2).
•	 Het goederenverkeer naar Bosscherveld kan in perioden 
van hinder via de Belgische N78 worden geleid. Hiervoor is 
wel een aanpassing van de dosering van de verkeerslichten 
nodig (voortouw: gemeente Maastricht).

Aanvullend op de strategie van de alternatieve routes 
zetten we grootschalig in op het huidige initiatief van 
de Binnenstadservice. Hiervoor treffen we de volgende 
maatregelen:
•	 Opschalen van het huidige initiatief van Binnenstadservice 
Maastricht van 40 naar 180 deelnemende ondernemers 
tussen 2010-2012. Op basis van de eerste ervaringen is 
daarmee een vermindering van 50 tot 75% van de binnen-
stadleveringen haalbaar door de goederenstromen gebun-
deld naar het centrum en terug te vervoeren (voortouw: 
Binnenstadservice).
•	 Aangeven en benutten van de nieuwe afslag Beatrixhaven 
met name voor de aan- en afvoer van de Binnenstadservice 
die op de Beatrixhaven is gevestigd. Dit kan met informatie-
borden aan de kant van de weg en campagnes onder onder-
nemers in de binnenstad (voortouw: programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar/Avenue2).

Een derde strategielijn is om het goederenverkeer in de spits 
nog verder te ontlasten door een combinatie van maatregelen 
op de bedrijventerreinen Beatrixhaven en Bosscherveld:
•	 Onderzoek naar de mogelijkheden van dag- en nachtrand-
distributie, multimodaal goederenvervoer en het bundelen 
van het goederenvervoer voor een aantal bedrijven die geves-
tigd zijn op de Beatrixhaven en in Bosscherveld (onderzoek 
in 2010/2011; voortouw: KvK/bedrijven Maastricht-Noord).
•	 Realiseren van de maatregelen genoemd in dit onder-
zoeksrapport in de periode 2011-2016 (voortouw: bedrijven 
Maastricht-Noord).

Ontwikkeling knooppunt Maastricht-Noord

 Verbindingsweg (2013)

 Woon-werk / zakelijk

 Recreatief / bezoekers

 Goederen
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4.4 Maatregelen bezoekers topdagen en 
evenementen

Bezoekers zijn cruciaal voor de economie van de regio en 
de stad Maastricht. Met Maastricht-Bereikbaar willen we de 
stad zo optimaal mogelijk bereikbaar houden. Ook tijdens 
topdagen en tijdens evenementen. Gelet op de omvang van 
de problematiek zetten we in op drie sporen die gezamenlijk 
moeten zorgen voor een blijvend goede bereikbaarheid van 
de stad en de regio vooral tijdens topdagen en bij evenemen-
ten met veel bezoekers.

Het eerste spoor richt zich op bezoekers die met de auto 
komen. Dit is ruim 40% van de bezoekers (figuur 16) en dit 
aantal zal naar verwachting niet snel afnemen. Bezoekers die 
de keus hebben gemaakt om met de auto te komen willen we 
goed naar en door de stad geleiden.

Daarvoor zetten we een pakket aan maatregelen in om:
•	 Autobezoekers te stimuleren gebruik te maken van de 
P+R- en P+W-terreinen aan de randen van de stad en in het 
centrum (figuur 29). En door te zorgen voor goed vervolg-
transport naar een evenement en het centrum (voortouw: 
Q-park/gemeente Maastricht).
•	 Autobezoekers die in het centrum willen parkeren te 
leiden naar beschikbare parkeerplaatsen. Daarvoor starten 
we eind 2010-2011 een pilot naar het effect van actuele incar-
informatie over beschikbare parkeerplaatsen op het parkeer-
gedrag bij enkele honderden bezoekers (voortouw: Q-park).
•	 Autobezoekers te informeren via een Parkeer Route 
Informatie Systeem (PRIS) en de website Maastricht-
Bereikbaar.nl. Het PRIS geeft informatie over de beschik-
bare parkeerplaatsen en de route ernaartoe. Reisinformatie 
‘onderweg’ zien we als service: er rijdt geen auto minder 
door, maar voorkomt ergernis en zoekverkeer. Op de website 

Park + Walk

Park + Ride

Gratis parkeren (topdruktedagen)

Gestuurd parkeerbeleid
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vinden bezoekers informatie over zaken als wegwerkzaam-
heden, actuele reisinformatie (files, OV) en alternatieve 
routes (voortouw: gemeente Maastricht/programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar).
•	 Autobezoekers te verleiden om langer in de stad te blijven 
voor een ‘spitsdiner’, zodat ze pas na de avondspits terug-
reizen (voortouw: middenstand Maastricht).

Een tweede spoor is om bezoekers over te halen om met het 
openbaar vervoer of de fiets naar de stad te komen, door het 
inzetten van: 
•	 Combivervoer of besloten vervoer naar en van 

evenementen.
•	 Gratis OV-kaartje bij een aankoop in een (groot)winkel-

bedrijf.
•	 Tijdelijke evenementenfietsenstallingen (voortouw 

gemeente Maastricht/Veolia+NS-zuid).
We bekijken daarbij of de mobiliteitspas Maastricht-
Bereikbaar ook geschikt is voor specifieke producten en 
services voor bezoekers van topdagen en evenementen 
(voortouw: programmabureau Maastricht-Bereikbaar).

Een derde spoor is het verbeteren van de informatie-
verstrekking over bereikbaarheidsonderwerpen. Hiervoor 
zetten we de volgende maatregelen in:
•	 Een mix van middelen en kanalen om onze doel-
groepen goed en op tijd te informeren. Naast de traditionele 
media zoals (eu)regionale kranten gebruiken we hiervoor 
de website Maastricht-Bereikbaar.nl, gps en sms-alerts. 
(voortouw: gemeente Maastricht/ programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar).
•	 Evenementenorganisatoren nemen meer verantwoorde-
lijk om hun bezoekers te informeren over de bereikbaarheid 
en parkeergelegenheid.

We verwachten van dit totaalpakket aan maatregelen 
ongeveer 10 tot 15% minder zoekverkeer in de binnenstad en 
een afname van het aantal autobezoekers met ongeveer 600 
per topdag. Met name de realisatie van nieuwe P+R-terreinen 
(Maastricht-Noord, Céramique/Maastricht-Zuid) en de intro-
ductie van de tram Vlaanderen-Maastricht vanaf 2013 zijn 
voor beïnvloeding van het reisgedrag van bezoekers cruciaal.

4.5 Overkoepelende maatregelen

Maastricht-Bereikbaar heeft een meerjarige ambitie en doel-
stelling geformuleerd.
Kernpunten hierin zijn: het aanbieden van ketenmobiliteit, 
luisteren naar de vraag van de reizigers, het aanbieden van 
maatwerkproducten, zorgen voor maximaal gemak voor de 
reizigers, het ontlasten van de werkgevers en het benutten 
van schaalvoordelen door samenwerking tussen overheden, 
werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten.

Het is alleen mogelijk om deze ambitie te bereiken door een 
integrale samenwerking tussen de verschillende partijen; 
samen investeren in slim werken en slim reizen. Uiteindelijk 
zijn het echter de reizigers die het moeten laten zien. De 
keuze om het reisgedrag te willen veranderen ligt bij hem 
of haar. In alle te nemen maatregelen van het programma 
Maastricht-Bereikbaar staat de reiziger dan ook centraal. 
Om de reizigers in de regio Maastricht te verleiden tot slim 
werken en slim reizen, zijn twee aspecten van groot belang:
1 Kennis over de reiziger en zijn behoefte: het is van belang 
een goed beeld te hebben van het profiel van de reizigers en 
hun behoeftes en mogelijkheden voor slim werken en slim 
reizen. De relaties met de ‘individuele’ reizigers is dus essen-
tieel. In het afgelopen jaar is hiervoor de basis gelegd met het 
aanleggen van een reizigersbestand. Ook in de filerondetafels 
zijn de reizigersprofielen in beeld gebracht (zie [27]).
2 Gemak staat voorop: gebruikmaken van bijvoorbeeld 
e-werken of een alternatieve vervoerswijze moet de reiziger 
zo min mogelijk moeite en zorgen kosten en als het enigs-
zins kan nog leuk zijn ook. De reiziger past zijn gedrag aan 
als het hem gemakkelijk wordt gemaakt en het hem gemak 
oplevert. Daarom ontwikkelt het programmabureau een 
mobiliteits pas: één drager voor verschillende maatregelen 
die de reiziger in de totale vervoersketen faciliteert.

Hieronder lichten we zowel het reizigersbestand (paragraaf 
4.5.1) als de mobiliteitspas (paragraaf 4.5.2) nader toe.
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Producten
Aandeel
reizigers

Aantrekkelijke alternatieven op het gebied van bijvoorbeeld  
openbaar vervoer, fiets, parkeren en e-werken 74%

Reisinformatie 64%

Mobiliteitsnieuws uit de regio Maastricht 69%

Deelname aan onderzoek 39%

Anders 2%

30 Interesses van de circa 8.000 reizigers in het reizigersbestand [15]

4.5.1 Reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar

Een van de concrete outputdoelen in de contourennota [1] 
betrof de aanleg van een reizigersbestand. Het reizigers-
bestand vormt de basis voor het contact met de reiziger. Het 
is een bestand met informatie over het werk- en reisgedrag 
en andere relevante kenmerken van de reiziger. Daarmee 
is het mogelijk om gericht producten en informatie aan te 
bieden waarvan de reiziger daadwerkelijk belang en voordeel 
heeft. Maar ook voor andere doeleinden kan het reizigers-
bestand gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het monitoren en 
registreren van het gebruik van bepaalde producten.

Met het reizigersonderzoek in 2010 is een eerste basis gelegd 
voor het reizigersbestand. Respondenten konden zich door 
het invullen van een vragenlijst hiervoor aanmelden en 
bovendien globaal hun voorkeur aangegeven voor een aantal 
producten. Circa 60% van de respondenten reageerde hier 
positief op en meldde zich aan voor het reizigersbestand. Dit 
komt neer op ruim 8.000 reizigers - voornamelijk forensen - 
die daarmee dus in meer of mindere mate aangeven inte-
resse te hebben in slim werken en slim reizen. Een positief 
resultaat. Hun interesses zijn weergegeven in figuur 30.

Met deze 8.000 reizigers is de basis gelegd voor het 
reizigers bestand. Momenteel is er nog slechts sprake van 
een eenvoudige database, maar in de tweede helft van 2010 
zal deze database worden omgebouwd tot een krachtig 
relatie systeem. Via dit systeem kunnen vervolgens directe 
koppelingen worden gemaakt met onder meer product-, 
communicatie- en monitoringsmodules. Hiermee kunnen 
we reizigers gericht voorzien van reisinformatie, produc-

ten aanbieden zoals een mobiliteitspas en uitnodigen voor 
deelname aan vervolgonderzoeken. Maastricht-Bereikbaar 
heeft hiermee dan ook direct een krachtig marketinginstru-
ment in handen. Uiteraard werkt het systeem ook andersom. 
Reizigers die zich hebben aangemeld voor het reizigers-
bestand kunnen straks via een persoonlijk account op de 
website Maastricht-Bereikbaar hun voorkeuren aangeven, 
producten aanschaffen en opzeggen en inzicht krijgen in 
hun reishistorie als ze gebruikmaken van een mobiliteitspas. 

Het reizigersbestand wordt beheerd door de backoffice 
van het programmabureau Maastricht-Bereikbaar. Hierin 
opereert het programmabureau onafhankelijk en zonder enig 
commercieel oogmerk. Gegevens beheren we zorgvuldig en 
stellen we uitsluitend met toestemming van de reiziger ter 
beschikking aan derden. Het programmabureau stelt hier-
voor duidelijke privacy protocollen op conform de voorschrif-
ten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het reizigersbestand is dynamisch. Met de huidige ruim 8.000 
reizigers is een goede basis gelegd, maar in de komende 

jaren wordt het bestand vanuit diverse bronnen verder 
uitgebreid. Onder meer met bestanden van de deelnemende 
(grote) werkgevers, met aanmeldingen die via de website 
Maastricht-Bereikbaar binnenkomen, vervolgonderzoeken, 
deelnemers aan pilots enzovoort.

De functies van het reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar 
zijn schematisch weergegeven in figuur 31.
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4.5.2 Mobiliteitspassen als drager

In opdracht van het programmabureau Maastricht-
Bereikbaar is samen met de belangrijkste stakeholders 
(gemeente, RWS-Limburg, Veolia en NS) een product-
strategie ontwikkeld voor de introductie van de mobiliteits-
passen Maastricht-Bereikbaar (MB-pas). Een pas met daarop 
verschillende producten die de reiziger in de regio Maastricht 
kan gebruiken voor zijn reizen met de trein, bus, OV-fiets 
en om te parkeren op P+R-terreinen. Kortom, één pas die 
de reizigers van deur tot deur en daarmee in de volledige 
verplaatsingsketen faciliteert. Een achterzakoplossing die 
gemak biedt en bovendien op termijn verder kan worden 
doorontwikkeld met nieuwe producten en diensten. 

De belangrijkste kenmerken van de productstrategie zijn 
hieronder toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op 
de inhoud van de mobiliteitspas, de productontwikkeling en 
de organisatorische consequenties (zie ook [27]):

Inhoud van de mobiliteitspas
•	 Er komt een mobiliteitspas voor de doelgroepen van het 
programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016.
•	 De pas heeft een duidelijke positionering. Hij is onafhanke-
lijk, gebiedsgericht en heeft een brugfunctie tussen de werk-
gevers, overheden en aanbieders van mobiliteitsdiensten.

•	 De pas wordt collectief aangeboden aan de reizigers, 
waarbij gestart wordt met de werknemers bij de grote deel-
nemende werkgevers.
•	 De pas is een ‘achterzakoplossing’, waarbij de drempel 
om hem te gebruiken zo laag mogelijk gehouden is.
•	 We hebben een keten van producten ontwikkeld die de 
basis vormen van de mobiliteitspas. Het gaat hier om een 
samenhangend aanbod voor het gebruik van trein (Veolia/
NS), bus (Veolia), parkeren (Q-park) en fiets (OV-fiets). Dit 
aanbod is ontwikkeld in samenspraak met aanbieders die 
een vaste taak hebben in de regio Maastricht in de periode 
2010-2016. Daarnaast moet de mobiliteitspas op termijn ook 
aanvullende diensten kunnen bevatten zoals het gebruik van 
telewerkplekken, leenauto’s enzovoort. De focus ligt op deur-
tot-deur-vervoer met lokale en regionale diensten/service, 
maar de pas is wel landelijk bruikbaar.
•	 De diensten worden waar mogelijk grootschalig en collec-
tief aangeboden, maar wel op basis van een commercieel 
inkooptarief dat voor werkgevers én aanbieders aantrekke-
lijk is. Voor de diensten op de mobiliteitspas maken we geen 
gebruik van structurele overheidssubsidies, zoals bijvoor-
beeld de OV-bijdragen.
•	 De werkgever respectievelijk de reiziger heeft de 
beschikking over één loket en één factuur. De werkgever 
wordt ontzorgd in het productie- en administratieve proces, 
aangezien het programmabureau Maastricht-Bereikbaar dit 
verzorgt.
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•	 Voor de mobiliteitspas wordt vanaf de start gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden van de OV-chipkaart.
•	 De OV-chip is de drager van de mobiliteitspas. Zo kan de 
reiziger met de pas ook buiten de regio reizen (met saldo op 
de pas).
•	 Door de techniek van de OV-chipkaart krijgen we gemak-
kelijk en direct inzicht in het daadwerkelijke gebruik van de 
pas en het reizigersgedrag. Uiteraard binnen de daarvoor 
geldende privacywetgeving. Voor zowel de vervoerders, werk-
gevers als overheden levert dit inzichten op in de werkelijke 
commerciële waarde van de pas. Dit zal mede bepalend zijn 
voor de vorm en snelheid van de strategische doorontwikke-
ling van de mobiliteitspas na de startfase.

Ontwikkeling van de mobiliteitspas
Gekozen is voor een gefaseerde invoer van de mobiliteitspas 
met een grootschalige introductie in drie stappen (figuur 32). 

We starten met de introductie van de mobiliteitspas 
die samenvalt met de grootschalige introductie van de 
OV-chipkaart door Veolia Transport in Limburg (eind 2010/
begin 2011). We starten met het uitdelen van een gratis 
‘strooipas’ zonder abonnement met als doel om vooral veel 
reizigers in het reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar (zie 
par. 4.5.1) en reizigers van de aangesloten grote werkgevers 
te ‘laten wennen’ aan het reizen met de OV-chipcard op saldo. 
De reguliere OV-chipkaart vormt de basis voor de mobiliteits-
pas met een duidelijk en herkenbaar logo van Maastricht-
Bereikbaar erop.

In de volgende fase bieden we in overleg met de grote aanbie-
ders (NS, Veolia, Q-park, OV-fiets) een specifiek ‘vrij-reizen-
abonnement’ aan op de pas (de basispas). Dit abonnement 
kan door de werkgevers collectief voor haar werknemers 
worden afgenomen tegen een vast bedrag per jaar. Dit is 
het collectieve basisabonnement dat de start moet zijn van 
de gedragsverandering van de autoreizigers. De pas is een 
achterzakoplossing die op elk gewenst moment door de 
reiziger te gebruiken is. Zonder kaartjes te hoeven kopen 
en zonder saldo te hoeven laden op de pas kan vrij gereisd 
worden binnen Zuid-Limburg. De exacte abonnementen en 
wijze van verchipping worden in overleg met de aanbieders 
bepaald. Buiten Zuid-Limburg kan de mobiliteitspas gebruikt 
worden als gewone OV-chipcard; de reiziger moet dan wel 
zelf zijn saldo opladen.

Als grote groepen reizigers op deze wijze gebruikmaken van 
het aangeboden product van Maastricht-Bereikbaar ontstaat 
zicht op het reisgedrag van de betrokken werknemers. 
Werkgever en werknemer krijgen inzicht in de kosten en zijn 
wel/niet overtuigd van het gemak van de pas. Maastricht-
Bereikbaar kan in die fase - samen met de aanbieders - 
zorgen voor een maatwerk-abonnement (de maatwerk-pas). 
Een abonnement waarbij alleen betaald wordt voor het daad-
werkelijke gebruik (pay-as-you-go-abonnement).

Met de mobiliteitspas bieden we een wisselend abonnement 
aan op basis van de chipcard-technologie en bestaande uit 
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een mix van bestaande en nieuw te ontwikkelen producten 
van de aanbieders die de hele vervoersketen bestrijken. Zo 
bedienen we de reizigers in de regio Maastricht met de eigen 
specifieke toegevoegde waarden van het programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar:
•	 Alle onderdelen en producten lopen via één loket.
•	 Onafhankelijk in advies, verkoop en inkoop.
•	 Geen commercieel doel, maar een maatschappelijk doel.
•	 Betrouwbaar, vertrouwelijke gegevens zijn in goede 
handen.
•	 Bemiddelaar tussen werkgever, vervoerder/aanbieder 
en overheid.
•	 Werkgever en werknemer bieden we inzicht in het reis-
gedrag, de effecten op de bereikbaarheid, het milieu, de 
reiskostenontwikkeling, aantrekkelijk werkgeverschap en 
duurzaamheid.
•	 Maatwerkoplossingen voor de lokale en regionale bereik-
baarheids problematiek.
• Monitoren van gegevens en beschikbaar stellen van deze 
gegevens aan reizigers, werkgevers, aanbieders en over-
heden om de producten op de mobiliteitspassen nog verder 
op elkaar af te stemmen.

In de opstartfase van de uitvoering van de maatregelen uit 
het programma Maastricht-Bereikbaar is de introductie van 
de mobiliteitspas cruciaal. Specifieke afspraken met zowel 
werkgevers en werknemers als met aanbieders leggen we 
in uitvoeringsovereenkomsten vast.

Organisatorische consequenties en afspraken 
introductie mobiliteitspas
De introductie van de mobiliteitspas vraagt een sterke orga-
nisatie die ingericht is voor het gehele proces:
•	 Bedrijven lichten we door (mobliteitsscan) en we analy-
seren het huidige reizigersgedrag van de werknemers.
•	 We stellen een basisdatabase van reizigers op van het 
desbetreffende bedrijf in het reizigersbestand Maastricht-  
Bereikbaar.
•	 De mobiliteitsmakelaar van Maastricht-Bereikbaar doet 
voorstellen over de (on)mogelijkheden voor de aanpassing 
van het reisgedrag en biedt producten aan die vooraf met de 
aanbieders zijn afgestemd en voorbereid.
•	 We maken afspraken met de werkgever en de werknemer 
over de afname en het gebruik van de producten.

•	 Er komen geautomatiseerde datakoppelingen naar de 
aanbieders (bij de start: Veolia, NS-zuid, Q-park en OV-fiets).
•	 We analyseren de ritregistratie.
•	 We zetten rapportagemodules, facturatiemodules en 
afrekenmodules op.
•	 We richten de communicatieprocessen in met een front-
office bij het programmabureau Maastricht-Bereikbaar 
(telefoon, mail, website enzovoort).

Voorafgaand aan het overleg met de werkgevers van de 
aangesloten bedrijven moeten we afspraken maken met de 
grote aanbieders (NS-zuid, Veolia, Q-park, OV-fiets) over het 
aanbod dat we aan de werkgevers kunnen aanbieden. Die 
afspraken over het aanbod leggen we vast in uitvoerings-
contracten met de grote aanbieders. In deze contracten 
komen de volgende zaken te staan:
•	 Het aanbod van de producten en de prijsstelling.
•	 De gewenste datakoppelingen.
•	 Monitoring van de data en het gebruik van de monitoring-

   gegevens.
•	 De wijze van communicatie en klachtenafhandeling van 

de reizigers.

Zie [27] voor een meer gedetailleerd overzicht van de voor-
stellen voor de introductie van de mobiliteitspas. 

4.5.3 Communicatie en website Maastricht-
Bereikbaar.nl

Alle voorlichting en communicatie over bereikbaarheid in de 
regio Maastricht vindt plaats onder één noemer: de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl. Met de partners is afgesproken dat 
Maastricht-Bereikbaar.nl het centrale kanaal is waar de reizi-
ger gemakkelijk informatie kan vinden over bereikbaarheid. 
Eén duidelijk, eenduidig en herkenbaar communicatiekanaal 
voor alle doelgroepen. Van de reiziger die verkeersinforma-
tie nodig heeft tot en met de werkgever die meer wil weten 
over de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement in zijn 
bedrijf (slim werken en slim reizen). Het programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar voert de regie over alle activiteiten, 
input, reacties en dergelijke van Maastricht-Bereikbaar.
nl. Om dit te bereiken maken we afspraken met de andere 
grote spelers op het gebied van bereikbaarheidsinformatie, 
zoals Rijkswaterstaat, het Projectbureau A2 Maastricht en 



68 Programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016

Homepage nieuwe website Maastricht-Bereikbaar.nl (concept)

33

Avenue2. De website is voor het plaatsen van de afgestemde 
bereikbaarheidsinformatie het belangrijkste communicatie-
kanaal in Maastricht en de regio. 

Communicatiestrategie
De communicatiestrategie van Maastricht-Bereikbaar.nl 
richt zich op het genereren van een grote bekendheid van 
de website Maastricht-Bereikbaar.nl. Om de (naams)bekend-
heid van Maastricht-Bereikbaar.nl te vergroten, gaan we 
campagnematig te werk. Hieraan geven we invulling door in 
alle mobiliteitscommunicatie consequent te verwijzen naar 
Maastricht-Bereikbaar.nl, door gerichte publieks campagnes 
(print, radio/tv en internet) en door samen te werken en af 
te stemmen met belangrijke Maastrichtse partijen die reizi-
gers informeren over de bereikbaarheid van de stad en 
de regio, zoals de VVV en organisatoren van grootschalige 
evenementen. 

De communicatieboodschap is helder en kenmerkt zich door 
een goede propositie. Maastricht-Bereikbaar.nl kiest hierbij 
voor een positieve insteek van de bereikbaarheidsproblema-
tiek. Geen lange files in beeld, geen rood-witte afzetlinten en 
verkeersborden, maar we willen veel meer insteken op de 
positieve kanten van de keuzes die door mensen te maken 
zijn om Maastricht bereikbaar te houden. De campagne 
wordt in vergaande vorm persoonlijk vormgegeven. Want 
het zijn immers de personen (en hun veranderde gedrag) die 
Maastricht bereikbaar houden.

Vernieuwde website Maastricht-Bereikbaar.nl
Sinds 2007 is de website Maastricht-Bereikbaar.nl de samen-
werkingssite van verschillende spelers in het Maastrichtse 
mobiliteitsveld. De website Maastricht-Bereikbaar.nl is 
vernieuwd en gaat in het najaar van 2010 online. Deze site 
volgt een gefaseerd groeitraject en is in de toekomst aan te 
passen aan nieuwe technieken (software en hardware). Ook 
nieuwe content van derden kan worden toegevoegd.

Deze site vormt een overzichtelijk portal met alle informatie 
over mobiliteit in de regio Maastricht. Op de homepage staat 
de belangrijkste en meest relevante bereikbaarheidsinfor-
matie bij elkaar, gegroepeerd rond een plattegrond met de 

actuele verkeerssituatie. De reiziger en zijn reismotieven 
staan centraal. Naast algemene informatie over de actuele 
verkeers- en vervoerssituatie kunnen bezoekers de home-
page naar eigen voorkeur inrichten met de gebruikte routes 
(wonen/werken, wonen/winkelen, wonen/recreëren, enzo-
voort). Op de website staat onder andere de planning van 
wegwerkzaamheden, actuele reistijden op relevante trajec-
ten, reisalternatieven, een reisplanner, aankondiging van 
ernstige hinder en actuele vertrektijden van het openbaar 
vervoer (figuur 33).

Deze nieuwe site is meer dan een plek waar bezoekers en 
forensen realtime informatie vinden over de bereikbaarheid 
van Maastricht en de regio. De nieuwe site is het centrale 
loket voor slim werken en slim reizen voor werknemers en 
werkgevers. 
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In het najaar 2010 is de site aangepast aan de eisen van 
deze tijd. De navigatie, vindbaarheid en compleetheid van 
de informatie zijn verbeterd. Nu is de site er op ingesteld 
om reizigers informatie op maat te verschaffen. En staan we 
via de website in contact met de reizigers uit het reizigers-
bestand via bijvoorbeeld e-mailnieuwsbrieven. Ook nieuwe 
reizigers kunnen zich via de site aanmelden en producten 
afnemen. 

Creatieve filerondetafels
In 2010 is een start gemaakt met het directe overleg en 
discussies met reizigersgroepen in de regio Maastricht en 
omgeving. Immers met Maastricht-Bereikbaar willen we 
langs verschillende wegen direct in contact zijn en blijven 
met onze doelgroep: de reizigers in de regio Maastricht.
In samenwerking met de Amsterdam School of Management 
zijn drie filerondetafels gehouden met diverse reizigers-
groepen (zie ook [28]). Hoofdconclusies uit deze rondetafel-
gesprekken zijn:

• De fysieke persoonlijke dialoog levert een grote betrok-
kenheid met de thema’s van Maastricht-Bereikbaar op. De 
aanpak zou een structurele plek moeten krijgen in het uitein-
delijke programma.
• Uit de eerste filerondetafels is duidelijk naar voren 
gekomen dat ook andere expertises in het geding zijn dan 
alleen verkeerstechnische. Maastricht-Bereikbaar zou meer 
aandacht kunnen geven aan gedragsdeskundigheid en aan 
marketing en communicatie in relatie tot reizigersprofielen.
• De reizigersprofielen verdienen een verdere verbreding 
en nadere toetsing. Zo zouden de thema’s ‘bereikbaarheid 
van Maastricht tijdens topdagen’ en ‘snelle gemeenschap-
pelijke acties door en voor reizigers’ uitgediept en verbreed 
moeten worden in het vervolgtraject.
• De dialoog tussen overheden/deskundigen en regio-
bewoners brachten verschillende confrontaties met zich 
mee. Investeren in een verdere dialoog kan informatie 
op leveren over de verschillende manieren waarop naar doel-
groepen kan worden gecommuniceerd zonder dat het gevoel 
van uitsluiting of achterstelling ontstaat (of versterkt wordt).
• In contacten met de reizigers doet Maastricht-Bereikbaar 
er goed aan uitdrukkelijk de jongeren een eigen stem te 
geven.

• De tafels leveren een keur aan suggesties, tips en advie-
zen op, rijp en groen en al dan niet doordacht. Maastricht-
Bereikbaar zou deze punten van een kort commentaar kunnen 
voorzien en kunnen communiceren met de deelnemers.

De resultaten uit de filerondetafels zijn verwerkt in de diverse 
maatregelen en uitgewerkt in dit programma Maastricht-
Bereikbaar 2010-2016. Daarmee hebben de reizigers direct 
invloed gehad op de inhoud van het programma. Dit willen we 
de komende jaren versterken door het uitvoeren van direct 
marketing via het reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar 
(zie par. 4.5.1), het leggen van persoonlijke lijnen via onder-
meer persoonlijke pagina’s voor reizigers op de website (zie 
boven), persoonlijke reisinformatie (zie par. 4.5.4) en vervolg-
acties op de filerondetafels.
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4.5.4 Reisinformatie

Goede reisinformatie is van essentieel belang om het gedrag 
van reizigers te veranderen.
In combinatie met het opbouwen van het reizigersbestand 
bieden we reizigers straks persoonlijke reisinformatie aan. 
Dat zijn bestaande producten (bijvoorbeeld een route planner), 
maar ook nieuwe producten zoals sms-alerts voor forensen.

Reisinformatie is nuttig op verschillende momenten van een 
reis:
1 Vooraf (thuis).
2 Onderweg (reisinformatie in of op het voertuig). 
3 Op een knooppunt (bijvoorbeeld op een treinstation).

Vooraf informeren heeft als voordeel dat een weggebruiker 
op dat moment nog veel keuzemogelijkheden heeft. Eenmaal 
onderweg in de auto zal een overstap naar de fiets of het 
openbaar vervoer lastig gaan. Ook onderweg wil de wegge-
bruiker informatie, enerzijds om bevestiging te krijgen van de 
vooraf gemaakte planning en anderzijds om zo goed mogelijk 
in te spelen op onverwachte situaties.

Op dit moment zien we acht kansrijke maatregelen voor het 
verbeteren van de reisinformatie, die allemaal zijn gericht 
op verschillende momenten van een reis. Bij deze maatre-
gelen komen voor zover bekend het implementatiepad, de 
organisatie, de begroting en financieringsafspraken aan bod 
(zie overzicht in [29]).

1 Reisinformatie vooraf

Website Maastricht-Bereikbaar.nl
De reiziger kan op de website realtime informatie krijgen 
over de bereikbaarheid van de stad en de regio. Algemene 
en actuele bereikbaarheidsinformatie voor de automobilist, 
de OV-reiziger en de fietser is hier gemakkelijk te vinden. 
Daarnaast vormt de site ook de basis voor het uitvoeren 
van online direct marketing acties, zoals e-mail alerts en 
sms-alerts. Door deze acties te koppelen aan het reizigers-
bestand (zie par. 4.5.1) kunnen we op maat met de forens/
bezoeker communiceren (voortouw: programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar).

Reisadvies voor automobilisten in het reizigersbestand
Reizigers kunnen op aanvraag advies krijgen over beschik-
bare reisalternatieven, informatie over de planning van 
wegwerkzaamheden en aankondigingen van ernstige hinder. 
De behoefte aan persoonlijke reisadviezen wordt meegeno-
men bij het uitvoeren van de mobiliteitsscans bij de werk-
nemers van de aangesloten grote werkgevers (voortouw: 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar).

2  Reisinformatie onderweg

Eenmaal onderweg heeft de weggebruiker minder keuze-
mogelijkheden. Het effect van reisinformatie is hierdoor ook 
kleiner. Toch is deze informatie zinvol, omdat:
•	 het comfort biedt aan de reiziger en de reiziger zo beter 
weet waar hij of zij aan toe is;
•	 gemaakte keuzes kunnen worden heroverwogen, zoals 
parkeren op een andere locatie of het nemen van een andere 
route;
•	 het weggebruikers wijst op reisalternatieven die bij een 
volgende reis kunnen worden overwogen.

Voor reisinformatie onderweg zetten we de volgende maat-
regelen in:

Mobiele versie website Maastricht-Bereikbaar.nl
De website Maastricht-Bereikbaar.nl passen we aan 
voor mobiele telefoons (zogenaamde smartphones). Op 
deze manier is het mogelijk om onderweg eenvoudig (op 
maat gemaakte) reisinformatie te ontvangen (voortouw: 
Programmabureau Maastricht-Bereikbaar).

Dynamische parkeerinformatie 
We starten een proef met het aanbieden van informatie over 
de actuele bezetting van parkeerlocaties in het centrum van 
Maastricht via navigatiesystemen in auto’s en smartphones. 
Deze pilot loopt van eind 2010 tot begin 2011. Bij succes pakt 
de markt het product op.
Betrokken partijen: Q-park, Rabobank, Vodafone, Gemeente 
Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus 
Universiteit Rotterdam.
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(Tijdelijke) wegkantsystemen
Via (tijdelijke) informatieborden langs de kant van de weg 
informeren we de automobilist. Idealiter geven de borden 
op strategische plekken actuele reistijden voor relevante 
trajecten. Ook komt er statische informatie op de borden 
te staan, zoals een verwijzing naar de website Maastricht-
Bereikbaar.nl en het P+R-terrein in Maastricht-Noord.
Planning: 2011.
Betrokken partijen: Avenue2, RWS Limburg, Gemeente 
Maastricht.

Sms-alerts 
Het is mogelijk om weggebruikers bij (onverwachte) 
ernstige verkeershinder te informeren door een sms-alert. 
Automobilisten in het reizigersbestand hebben aangegeven 
hiervoor belangstelling te hebben (voortouw: programma-
bureau Maastricht-Bereikbaar).

3  Reisinformatie op knooppunten

Tot slot is het mogelijk reizigers te informeren op locaties 
waar veel doelgroepen samenkomen. We denken dan aan 
het treinstation Maastricht en andere belangrijke attractie-
punten, zoals het MECC en bij grote werkgevers. We zetten 
de volgende maatregelen in.

Verbeteren reisinformatie op overstapknooppunt 
Maastricht-Centrum
Gericht op bezoekers van Maastricht zoeken we naar moge-
lijkheden om OV-reizigers beter te informeren. Hierbij 
denken we aan actuele vertrektijden van het openbaar 
vervoer, reisplaninformatie, betere routering bij voetgangers 
en een heldere bewegwijzering.
Planning: 2010 – 2011
Betrokken partijen: Gemeente Maastricht en Provincie 
Limburg

Actuele reisinformatie op belangrijke attractiepunten 
Op belangrijke attractiepunten gaan we reizigers informe-
ren over de actuele vertrektijden van de bus en trein, actuele 
autoreistijden en de actuele weersverwachtingen via grote 
schermen bij de uitgang van gebouwen waar veel mensen 
komen. Deze informatie is locatiegebonden en biedt in een 

oogopslag voor iedereen reisinformatie. De schermen combi-
neren we met intranet van de werkgevers. Via de (grote) 
werkgevers bereiken we op deze manier dagelijks heel wat 
forensen. Op andere drukbezochte locaties in het centrum, 
zoals bijvoorbeeld het stadskantoor van de gemeente 
Maastricht, vinden bezoekers ook reisinformatie.
Planning: pilot 2010, uitrol 2010–2011
Voortouw: Gemeente Maastricht en Provincie Limburg

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan erg snel. We 
verwachten dat er over enkele jaren diverse nieuwe mogelijk-
heden op het gebied van het verstrekken van reisinformatie 
zullen bestaan. De bovengenoemde maatregelen zijn daarom 
aan verandering onderhevig en zullen in de loop van de tijd 
verder uitgebreid worden.

Specifieke bijdrage aan programmadoelstelling 2010-2016
Het is lastig het effect van reisinformatie op de bereikbaar-
heid van de stad en de regio vast te stellen en in te schatten. 
De bijdrage van reisinformatie is afhankelijk van de kwaliteit 
van de hele reisketen. Maar de reisketen kan niet zonder 
goede reisinformatie; reisinformatie is noodzakelijk. Goede 
reisinformatie is bij voorkeur actueel, intelligent en op maat 
gemaakt voor de individuele reiziger. Dan is er sprake van 
de hoogste toegevoegde waarde voor de reiziger en zal het 
effect het grootst zijn.

De totale bijdrage van het hele pakket aan maatregelen is 
geschat op een vermindering van 250 tot 350 personenauto’s 
in de ochtendspits. Dit komt ongeveer neer op een afname 
van 0,8 tot 1,0% bij de prioritaire reizigersstromen (figuur 14). 
De daadwerkelijke vermindering op de weg zal dus iets lager 
liggen (niet al het verkeer behoort immers tot de doelgroep). 
We gaan hier uit van een afname van 0,6 tot 0,8%. 

Gezien het integrale karakter van het maatregelenpakket 
en met name het generieke bereik van de website verwach-
ten we deze afname terug te zien op alle wegvakken tijdens 
de spits. Omdat we veronderstellen dat een deel van het 
autoverkeer verschuift uit de spitsen naar de daluren, is de 
afname in de daluren waarschijnlijk kleiner. Dit zijn echter 
veel minder kwetsbare momenten.
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4.5.5 Grootschalige pilots en innovaties

Het programma Maastricht-Bereikbaar is dynamisch van 
karakter. Ook willen we maximaal inspelen op nieuwe initia-
tieven van reizigers, het bedrijfsleven en aanbieders van 
mobiliteitsdiensten/-services om het gedrag van reizigers 
structureel te beïnvloeden.
Inspelend op initiatieven vanuit marktpartijen is in de voor-
bereidingsfase een aantal grootschalige pilots voorbereid. 
Ook voorzien we in kleinschalige innovaties met name in de 
opstartfase van de uitvoering (september 2010-december 
2011).

Het doel van deze grootschalige proefprojecten is om in 
2010-2011 na te gaan op welke wijze we het reisgedrag van 
diverse groepen reizigers structureel kunnen beïnvloeden. 
Dit is uitgewerkt voor de inzet van persoonlijke mobiliteits-
budgetten bij de doelgroep leaseautorijders (primair forensen/ 
zakelijk verkeer), het gebruik van het openbaar vervoer door 
forensen in de daluren (OV-spitsmijden voor zowel auto-
rijders als OV-rijders in de huidige spitsen) en het gebruik van 
dynamische parkeerinformatie door bezoekers tijdens regu-
liere koopavonden en topdagen (dynamische in-carparkeer-
informatie). Deze grootschalige pilots worden onder regie 
van het programmabureau Maastricht-Bereikbaar samen 
met vele andere partijen uitgevoerd in de periode tussen 
september 2010 en december 2011. In de jaren daarna zetten 
we de resultaten van de pilots door in de vorm van structurele 
maatregelen binnen het programma Maastricht-Bereikbaar.

Pilot mobiliteitsleasing /zie ook [16]
Het betreft een grootschalige pilot onder 500 automobilisten 
die in een leaseauto rijden in de regio Maastricht.

Waarom? 
Om het reisgedrag van deze zogenaamde leaseautorijders 
bij het aanbod van een persoonlijk mobiliteitsbudget uit te 
testen.

Hoe? 
De geselecteerde leaseautorijders krijgen een leaseauto 
aangeboden in combinatie met een set alternatieven (OV, 
OV-fiets, thuiswerken, spitsmijden, enzovoort). Het reis-
gedrag wordt nauwkeurig gevolgd door een ingebouwd 

registratiesysteem in de auto en door het gebruik van alter-
natieven via de OV-chipcard te volgen. Het gebruik van de 
auto wordt duurder belast op het persoonlijk mobiliteits-
budget dan de inzet van alternatieven. Positieve gedrags-
veranderingen leveren dus uiteindelijk een kostenvoordeel 
op voor de leaseautorijder.

Wie?
Het programmabureau Maastricht-Bereikbaar voert de 
pilot uit onder leiding van een onafhankelijke projectleider. 
De voorbereiding en de uitvoering wordt in nauwe samen-
werking gedaan met de betrokken leasemaatschappijen, de 
relevante werkgevers in de regio Maastricht en de aanbieders 
van de alternatieven. Het bureau Ecorys en het programma-
bureau Maastricht-Bereikbaar hebben voor deze pilot een 
uitvoerig plan van aanpak opgesteld. Hiervoor is een eerste 
consultatie ronde bij marktpartijen gedaan om inzicht te 
krijgen in de technische haalbaarheid en een indicatie van 
de kosten. 

Planning?
Voorbereiding en doorlooptijd van de proef is één tot ander-
half jaar.

Pilot OV-spitsmijden /zie ook [17]
In vervolg op eerdere proeven met OV-spitsmijden en 
inspelend op het Aktieprogramma Groei op het Spoor heeft 
het programmabureau Maastricht-Bereikbaar een pilot 
voorbereid om een grootschalige proef uit te voeren met het 
reizen in het openbaar vervoer buiten de spitstijden
(OV-spitsmijden). We richten ons op twee doelgroepen van 
zo’n 300 reizigers: de huidige OV-reizigers in de spits met een 
abonnement en automobilisten (forensen die meer dan twee 
keer per week in de spits reizen).

Waarom?
Het uittesten van een ketenproduct (dalurenabonnement + 
aansluiting) om buiten de spitsen te gaan reizen met name op 
de corridors Weert/Sittard-Maastricht, Parkstad-Maastricht 
en Vaals-Maastricht.

Hoe? 
Een proef van een jaar waarin huidige abonnementhouders 
bij Veolia en de NS een dalurenabonnement met korting 
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34 Applicatie actuele parkeerinformatie Maastricht-Bereikbaar

(20-40%) krijgen aangeboden als zij buiten de spits reizen. 
Parallel hieraan selecteren we een groep automobilisten 
die nu voor hun woon-werkverkeer veelvuldig in de spits 
reizen (selectie gebeurt via het reizigersbestand Maastricht-
Bereikbaar). Ook deze groep krijgt een abonnement met 
korting aangeboden voor het reizen met het openbaar 
vervoer buiten de spits. Uitgangspunt is om het spitsmijden 
aanbod aan te bieden via de OV-chipkaart. De technische en 
financiële haalbaarheid van het OV-spitsmijden is onderdeel 
van de proef. 

Wie?
De pilot sluit aan bij het landelijke initiatief Actieplan Groei op 
het Spoor en de vervolgacties van het programma spitsmij-
den. De pilot OV-spitsmijden concentreert zich op de regio-
nale proef. Alleen de decentrale kosten zijn opgenomen in het 
programma Maastricht-Bereikbaar. De contouren voor een 
plan van aanpak zijn gereed en voorbereid door een project-
groep waarin vertegenwoordigd zijn: Maastricht-Bereikbaar, 
landelijke coördinator spitsmijden OV-2, NS-Zuid, Veolia-
Limburg, Provincie Limburg, RWS-Limburg, directie Spoor 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Vrije 
Universiteit Amsterdam

Planning?
De proef gaat in het najaar van 2010 van start.

Pilot dynamische parkeerinformatie /zie ook [18,26]
De gemeente Maastricht kampt al enige tijd met mobiliteits-
problemen in de binnenstad. Op koopavonden, zaterdagen en 
koopzondagen staat een vlotte doorstroming naar de binnen-
stad onder druk en vindt er onvoldoende spreiding over de 
verschillende parkeerfaciliteiten plaats. Veel bezoekers staan 
in de rij voor de parkeergarage onder het Vrijthof, terwijl in 
andere parkeerfaciliteiten voldoende capaciteit beschikbaar 
is. Extreem grote drukte is er op de zogenaamde topdagen: 
specifieke drukke dagen met tienduizenden extra bezoekers. 
Op deze dagen slibt de stad dicht. Dit veroorzaakt overlast 
bij zowel de bewoners als de bezoekers. Op verzoek van de 
gemeente Maastricht en Q-park heeft Maastricht-Bereikbaar 
een pilot uitgewerkt voor het gebruik van een dynamisch 
parkeerinformatiesysteem in de auto als vervolg op de in 
2009-2010 ontwikkelde applicatie door Q-park [26].

Waarom? 
De pilot richt zich op vier (hoofd)doelen:
• Optimaliseren van het gebruik van parkeerlocaties in de 

gemeente Maastricht.
• Verminderen van het zoekverkeer in de binnenstad.
• Verbeteren van de (beleving van de) bereikbaarheid. 
• Verkrijgen van inzicht in prikkels voor zelfsturend 

parkeer gedrag.

Hoe? 
De pilot richt zich expliciet op het bewust omgaan met mobili-
teit. Actuele, dynamische parkeerinformatie helpt bezoekers 
persoonlijk (ín-car) om hun bezoek aan de stad beter te 
plannen en zo een betere bereikbaarheid te ervaren. Q-Park 
heeft deze informatie sinds kort tot haar beschikking (zie 
figuur 34). Door de ontwikkeling van een nieuwe applicatie 
die gebaseerd is op bestaande technieken, kan deze informa-
tie beschikbaar worden gesteld op PDA’s en PND’s. Op deze 
manier krijgt de bezoeker gerichte informatie voor zijn 
vertrek en tijdens zijn reis om de meest geschikte parkeer-
plek te kiezen en onnodig zoekverkeer in binnenstad wordt zo 
voorkomen. Kortom, een geïnnoveerde mobiliteitsdienst die 
reizigers helpen bewuster om te gaan met mobiliteit.
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Wie?
Om dit probleem aan te pakken hebben Q-Park, gemeente 
Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Vodafone, Rabomobiel, 
Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit 
Amsterdam het initiatief genomen voor een samenwer-
kingsverband. Hiervoor wordt een platform met de bijbeho-
rende applicaties ontwikkeld, zodat het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen per locatie realtime beschikbaar is voor 
gebruikers van in-car navigatiesystemen en smartphones. 
Door verschillende soorten informatie per groep gebruikers 
beschikbaar te maken en af te zetten tegen het al dan niet 
veranderde rij- en parkeergedrag, worden de effecten van 
deze nieuwe manier van informatieverschaffing onderzocht. 

Planning?
Het plan van aanpak is gereed. De start van de pilot is voor-
zien voor het najaar van 2010.

Kleinschalige innovaties
Om goed op nieuwe ideeën in te kunnen spelen is er binnen 
het programma Maastricht-Bereikbaar ook ruimte voor 
kleine innovaties. Die kunnen afkomstig zijn van reizigers, 
aanbieders van innovatieve producten/diensten of innovatieve 
bedrijven. 
In 2010-2011 geven we al invulling aan de volgende innovaties:
•	 In 2010 is samen met de Amsterdam School of 
Management (ASOM) gestart met een drietal ‘Creatieve File 
Ronde Tafels’ gericht op specifieke reizigersstromen [28]. 
In het verlengde van deze tafelgesprekken worden in 2010-
2011 een aantal vervolgacties voor overleg en discussie met 
reizigers groepen voorzien. 
•	 Opzetten en beheren van een interactief videoplatform 
‘Reizigers maken Maastricht-Bereikbaar’. Dit platform is 
gemaakt door en voor de reizigers en gericht op:

– de promotie van producten die in het kader van 
Maastricht-Bereikbaar worden aangeboden;
– de mogelijkheid voor reizigers (en bedrijven) om 
persoonlijke ervaringen met elkaar uit te wisselen en 
elkaar concrete tips te geven;
– het fungeren als ‘ideeëngenerator’ om collectief 
ervaren knelpunten die binnen de scope van Maastricht-
Bereikbaar vallen, op te pakken. 

•	 Uitvoeren van kleinschalige pilots en proeven met uit 
het reizigersbestand geselecteerde reizigersgroepen op het 
gebied van:

– extra OV-impuls (trein of bus) gericht op specifieke 
doelgroepen;
– beïnvloeding van het fietsgedrag en de mogelijkheden 
van de elektrische fiets;
– bottom-up effect van het door bedrijven zelf uitvoeren 
van een zelfscan voor ‘Het Nieuwe Werken’ gericht op de 
introductie van het nieuwe werken binnen met name het 
midden- en kleinbedrijf.

4.6 Monitoring programma 
Maastricht-Bereikbaar

Het programma Maastricht-Bereikbaar omvat ook een 
intensief monitoringstraject om de effecten van de verschil-
lende maatregelen op het reisgedrag in beeld te brengen en 
de voortgang van het programma te bewaken. De monitoring 
is zowel resultaat- als procesgericht. De resultaatmonitoring 
richt zich vooral op het halen van de (beleids)doelstellingen 
van het programma (zie hoofdstuk 3). De procesmonitoring 
focust zich met name op de voortgang en het uitvoeren van 
de geplande activiteiten en maatregelen (zie hoofdstuk 4) 
van zowel het programmabureau als de convenantpartners. 
De monitoring vindt plaats op vier gelijke niveaus:

1 Ontwikkeling van het verkeersaanbod op de weg.
2 Gebruik en afname van producten voor slim reizen en 

slim werken.
3 Effectmeting van het reisgedrag.
4 Voortgang activiteiten programmabureau en convenant - 

partners.

4.6.1 Verkeersaanbod op de weg

Het opvangen van 10% van de autonome verkeersgroei op 
de weg tot 2016 moet zichtbaar zijn in het verloop van het 
verkeersaanbod in de komende jaren. Het programmabureau 
houdt daarom de ontwikkelingen van de verkeersintensiteit 
op de verschillende wegen goed in de gaten en gaat na of het 
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mogelijk is een trend te ontdekken die positief is toe te schrij-
ven aan het programma Maastricht-Bereikbaar. Uiteraard 
ligt de focus daarbij op de vastgestelde reizigersstromen. 
Hiervoor maakt het programmabureau gebruik van het 
meetsysteem dat het Projectbureau A2 en Avenue2 tijdens 
de werkzaamheden in het kader van verkeersmanagement 
gaan opzetten. Hierover worden in de tweede helft van 2010 
nadere afspraken gemaakt.

4.6.2 Gebruik producten slim werken en slim reizen

Er staat een groot pallet aan maatregelen en aanverwante 
producten klaar om reizigers te verleiden tot slim werken 
en reizen. Het programmabureau zet in afstemming met de 
betrokken partners registratiesystemen op om het gebruik 
van deze producten te kunnen monitoren. Met behulp van 
een goede registratie is snel en betrouwbaar te achter halen 
waar, wanneer en hoe frequent reizigers van de produc-
ten gebruikmaken. Dit vormt een goede indicator voor de 
aanpassing van het reisgedrag, geeft aan hoe goed de markt 
op de producten en maatregelen reageert en maakt het 
mogelijk om producten aan te passen en beter af te stemmen 
op de vraag van de reizigers. Maastricht-Bereikbaar kiest er 
daarom ook bewust voor om haar ketenproduct (trein, bus, 
OV-fiets en parkeren) aan te bieden op een mobiliteitspas die 
klaar is voor de OV-chipkaart. Een techniek waarmee het op 
termijn mogelijk is producten verder door te ontwikkelen en 
het gebruik efficiënt te monitoren. Als directe registratie van 
het productgebruik via de OV-chipcard niet mogelijk blijkt, 
worden alternatieve vormen van monitoring ingezet, zoals 
steekproeven of enquêtering. 

4.6.3 Effectmeting van het reisgedrag

In maart 2010 heeft het programmabureau een grootscha-
lig onderzoek uitgevoerd naar het reisgedrag van forensen. 
Middels een vragenlijst hebben ruim 11.000 responden-
ten inzicht gegeven in hun huidige reisgedrag tussen hun 
woon- en werklocatie. Deze zogenaamde 0-meting krijgt in 
de komende jaren een vervolg. Periodiek en minstens één 
keer per jaar zal een representatief panel van reizigers uit het 
reizigersbestand worden gevraagd naar de ontwikkeling van 

hun reisgedrag. Dit panel bestaat uit reizigers die ook hebben 
deelgenomen aan voorgaande metingen. Hiermee krijgt het 
programmabureau een goed en representatief beeld van 
de ontwikkeling in het reisgedrag en de mate waarin het 
programma Maastricht-Bereikbaar daar een bijdrage aan 
levert. Bovendien sluit het programmabureau hiermee aan 
bij de landelijke effectmeting van mobiliteitsmanagement van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

4.6.4 Voortgang activiteiten programmabureau en 
convenantpartners

De eerst drie niveaus van monitoring zijn vooral gericht 
op resultaat. Bij dit laatste niveau gaat het vooral om het 
bewaken van de voortgang en het procesverloop. Minimaal 
één keer per kwartaal zal de programmamanager de stuur-
groep Maastricht-Bereikbaar informeren over de voortgang 
van het programma en de geplande activiteiten. Jaarlijks 
stelt het programmabureau ook een uitvoeringsprogramma 
op waaraan de voortgang van het programma getoetst en 
zonodig bijgesteld kan worden.

Convenantpartners hebben hierin een belangrijke verant-
woordelijkheid. Met deelnemende werkgevers worden 
duidelijke afspraken gemaakt over hun activiteiten, taken en 
verantwoordelijkheden. Hierover leggen aangesloten werk-
gevers verantwoording af aan het programmabureau, zodat 
ook hier de voortgang goed bewaakt kan worden. 

4.6.5 Compleet beeld van de resultaten

De vier niveaus van monitoring staan niet los van elkaar, 
maar vullen elkaar aan. Ze geven een compleet beeld van 
de resultaten en voortgang van het programma Maastricht-
Bereikbaar. Dit maakt het mogelijk het programma op zowel 
operationeel als strategisch niveau bij te sturen.

In het vierde kwartaal van 2010 stellen we een uitgebreid en 
concreet monitoringsprogramma op voor de periode 2010 – 
2011 met een doorkijk naar 2016. Hierin besteden we ook 
expliciet aandacht aan de effectindicatoren op verschillende 
niveaus.
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De essentie van mobiliteitsmanagement is om reizigers te ver leiden 

structureel slimmer te werken en slimmer te reizen. Dit kan alleen als 

er afspraken gemaakt worden tussen de overheden, de werkgevers 

en grote publiekstrekkers en de aanbieders van mobiliteitsdiensten 

gericht op die reizigers. In de afgelopen periode is de basis gelegd 

voor een structurele samenwerking. De initiatiefnemers en andere 

partijen hebben het programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 

gezamenlijk uitgewerkt. Uitvoeringsafspraken en een taakverdeling 

zijn in het regioconvenant Maastricht-Bereikbaar vastgelegd. Met de 

uitvoering van de eerste maatregelen starten we in september 2010.

5
SAMEN HOUDEN WE

MAASTRICHT-BEREIKBAAR 
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5.1 Activiteiten Maastricht-Bereikbaar

De uitvoering van het programma Maastricht-Bereikbaar 
2010-2016 bestaat uit een tweetal fasen. De maatregelen 
en pilots zijn in hoofdstuk 4 concreet uitgewerkt en staan 
gepland voor de periode vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 
2012. De pilots zijn bedoeld om innovatieve initiatieven en 
ideeën gericht op het beïnvloeden van het reisgedrag uit te 
werken en te testen voordat deze in de vorm van structurele 
maatregelen aan het programma worden toegevoegd.

Voor de periode 2012-2016 is het maatregelenpakket uit 
hoofdstuk 4 indicatief. Deze periode bestaat uit het verder 
opschalen van de maatregelen uit de eerste fase en daarnaast 
het uitrollen van de resultaten van de pilots. Na 2016 vindt een 
herijking plaats en een wordt een besluit genomen over een 
eventuele structurele voortzetting van het programma.

Dit programma is geen blauwdruk, maar een dynamisch 
programma waarin op basis van monitoring en periodieke 
evaluaties van het maatregelenpakket jaarlijks een herijking 
plaatsvindt en een uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld. 
Deze herijking kan een intensivering van bepaalde maat-
regelen zijn, het oppakken van nieuwe initiatieven, maar ook 
bestaan uit het ‘eruit’ halen van maatregelen.

Het programma Maastricht-Bereikbaar voor de periode vanaf 
1 september 2010 tot 1 januari 2012 is hard. Hieronder staan 
de belangrijkste resultaten voor de komende periode tot eind 
2011.

Beoogde resultaten Maastricht-Bereikbaar  
eind 2011

u Circa 10.000 mobiliteitspassen (voor forensen) zijn 
in gebruik met OV-basisproduct (bus/trein), OV-fiets en 
P+R-gebruik.
u Mobiliteitsscans zijn uitgevoerd bij alle aangesloten 
grote werkgevers met 15.000 medewerkers en uitge-
werkt in individuele afspraken op bedrijfsniveau.
u Knooppunt Maastricht-Noord is operationeel en 
bestaat uit een lightrailstation op de spoorlijn 
Maastricht-Heerlen met een treinfrequentie van twee 
maal per uur in beide richtingen, OV-fiets, P+R-terrein 
met 400 parkeerplaatsen.
u Kwaliteitsslag op de P+R-terreinen is doorgevoerd 
(herkomst P+R-terreinen in Heerlen, Sittard-Geleen en 
een aantal kleinere P+R-terreinen en de P+R-terreinen 
aan de stadsranden en in het centrum).
u Publiekscampagnes Maastricht-Bereikbaar rondom 
de introductie van de OV-chipkaart en mobiliteitspassen 
Maastricht-Bereikbaar zijn uitgevoerd.
u Website Maastricht-Bereikbaar is operationeel met 
meer dan 2.000 bezoekers per dag.
u Eerste publiekscampagnes Maastricht-Bereikbaar 
tijdens de topdagen zijn uitgevoerd.
u Resultaten onderzoek naar haalbare maatregelen 
goederenvervoer Maastricht-Noord zijn bekend.
u Opschaling van de Binnenstadservice Maastricht 
heeft plaatsgevonden.
u Grootschalige pilots mobiliteitsleasing, OV-spits-
mijden en dynamische parkeerinformatie zijn afgerond.

5.2 Organisatie Maastricht-Bereikbaar

In figuur 35 is de organisatie van Maastricht-Bereikbaar 
schematisch weergegeven. Ook is de startformatie aange-
geven voor de periode vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 
2012.

Stuurgroep
De beleidsmatige aansturing en strategische voortgangsbe-
waking van de nagestreefde ambitie ligt bij de stuurgroep 
Maastricht-Bereikbaar (zie colofon). De stuurgroep bestaat 
uit bestuurders en directieleden uit de samenwerkings-

driehoek van Maastricht-Bereikbaar (werkgevers–over-
heden–vervoerders) en staat onder voorzitterschap van de 
overheden/initiatiefnemers.

De stuurgroep geeft richting aan de uitvoering van het 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar door beslui-
ten te nemen over de inhoud, richting en fasering van het 
programma, die worden voorbereid door de programma-
manager en secretaris van de stuurgroep. De stuurgroep 
neemt besluiten over tussen- en eindproducten en zorgt 
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Dagelijks toezicht

Backoffice:
• Medewerkers reizigersbestand
• Financieel-juridische expterise
• Verkeerskundige

Communicatie:
• Communicatiestrateeg
• Communicatiemedewerker

Frontoffice:
• Mobiliteitsmakelaar
• Programmasecretariaat

Programmamanager Grootschalige pilots:
• Mobiliteitsleasing
• Spitsmijden OV
• Parkeerinfo
Innovatieve pilots:
• Creatieve File Ronde Tafels
• Videoplatform reizigers
• Kleinschalige pilots

 Programmabureau Maastricht-Bereikbaar

Klankbordgroep

Stuurgroep

Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider

35 Organisatie Maastricht-Bereikbaar en startformatie programmabureau 2010 – 2011

voor de ‘borging’ van deze besluiten naar de eigen achterban. 
Ook fungeren de stuurgroepleden nadrukkelijk als ‘ambas-
sadeurs’ van het programma en spelen een cruciale rol in de 
communicatie en publiciteit rondom het programma.

Drie stuurgroepleden fungeren vooralsnog als toezichthou-
der op het programmabureau en beoordelen de uitvoering van 
het programma elk kwartaal in overleg met de programma-
manager. Een definitieve keuze voor de invulling van de wijze 
van toezicht wordt vóór 1 januari 2011 gemaakt. Hiervoor 
wordt een professionele projectadministratie gevoerd, op 
basis waarvan naar de subsidiegevers en alle andere betrok-
ken partijen verantwoording afgelegd kan worden over de 
inzet van mensen en middelen en de bereikte resultaten.

Klankbordgroep
Een compacte klankbordgroep, die bestaat uit de betrokken 
projectleiders, onderhoudt het contact met de projecten die 
door het programma Maastricht-Bereikbaar zijn geïnitieerd 
of hiermee belangrijke relaties hebben. De taken van de 
klankbordgroep zijn met name het uitwisselen van informatie 
met betrekking tot de voortgang van de verschillende projec-
ten, het afstemmen van de activiteiten en het maken van 
afspraken over zowel strategische als operationele zaken.

Programmabureau
De operationele uitvoering van het programma Maastricht-
Bereikbaar vindt plaats door het programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar onder leiding van de programma-
manager. De programmamanager krijgt van de stuurgroep 
een benoemd mandaat om het programma uit te voeren.

Het programmabureau is onafhankelijk en fungeert als 
schakel tussen de deelnemende partijen. De aard en omvang 
van de formatie van het programmabureau kan gedurende de 
looptijd van het programma verschillen. Dit is afhankelijk van 
de samenstelling van het maatregelenpakket, de intensiteit 
van het programma en de hiervoor benodigde disciplines. 
Voor de periode vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 2012 
wordt uitgegaan van een startformatie van 7 FTE.
Het programmabureau Maastricht-Bereikbaar heeft de 
volgende rollen en verantwoordelijkheden:
•	 Operationele uitvoering van het programma Maastricht-
Bereikbaar.
•	 Opstellen van een jaarlijks uitvoeringsprogramma, inclu-
sief het begrotings- en dekkingsvoorstel.
•	 Afstemmen van de pilotresultaten en uitvoering van het 
programma met de opvolger van de landelijke Taskforce 
Mobiliteitsmanagement.
•	 Afleggen van een jaarlijkse financiële verantwoording 
(ook aan subsidiegevers).
•	 Uitvoeren van onderzoeken en grootschalige, innovatieve 
pilots.
•	 Operationaliseren van de front- en backoffice.
•	 Uitbouwen en beheren van het reizigersbestand.
•	 Werven van nieuwe organisaties voor deelname aan het 
regioconvenant.
•	 Aanbieden van maatwerkproducten in het kader van het 
programma Maastricht-Bereikbaar (in eerste instantie via de 
deelnemende werkgevers aan de werknemers), te weten:

– mobiliteitspassen;
– OV-aanbod op corridors, knooppunten en de binnen-

stad (trein en bus);
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– P+R-voorzieningen op knooppunten;
– OV-fiets;
– reisinformatie.

Maastricht-Bereikbaar biedt deze maatwerkproducten aan 
in nauw overleg met de aanbieders van mobiliteitsdiensten. 
Concrete afspraken worden vastgelegd in uitvoeringscon-
tracten van Maastricht-Bereikbaar met zowel werkgevers 
als aanbieders.
•	 Aanbieden van een mobiliteitsscan op het gebied van slim 
werken en slim reizen aan de deelnemende werkgevers en 
vastleggen van afspraken in uitvoeringscontracten.
•	 Voortgangsbewaking van de met de deelnemende werk-
gevers op individueel organisatieniveau in de uitvoerings-
contracten vastgelegde (financiële) afspraken.
•	 Deelnemers aanspreken op het eventueel niet nakomen 
van de afspraken.
•	 Coördineren van alle communicatieactiviteiten rondom 
het programma Maastricht-Bereikbaar inclusief het beheer 
van de website en het uitvoeren van publiekscampagnes.
•	 Continue monitoring van het maatregelenpakket en de 
gegenereerde effecten.
•	 Product- en procesevaluaties gericht op het intensiveren 
en/of stopzetten van bepaalde maatregelen en activiteiten en 
zo nodig bijstelling van de ambities.

5.3 Rollen en verantwoordelijkheden samen-
werkingsdriehoek Maastricht-Bereikbaar

De samenwerking in het kader van het programma 
Maastricht-Bereikbaar 2010-2016 is vrijwillig maar niet 
vrijblijvend. In het regioconvenant [13] zijn de belangrijkste 
afspraken tussen de deelnemers vastgelegd voor de uitvoe-
ring van het programma.

De deelnemers kunnen elkaar zo aanspreken op het 
nakomen van de afspraken. Binnen de samenwerkings-
driehoek Maastricht-Bereikbaar onderscheiden we vier 
groepen deelnemers, te weten:
•	 Overheden/initiatiefnemers.
•	 Werkgevers.
•	 Aanbieders van mobiliteitsdiensten.
•	 Ambassadeurs Maastricht-Bereikbaar.

De deelnemers hebben ingestemd met de volgende rollen 
en verantwoordelijkheden. Harde (financiële) afspraken op 
individueel organisatieniveau worden in aparte uitvoerings-
contracten vastgelegd.

5.3.1 Overheden en initiatiefnemers

•	 Onderschrijven en monitoren de ambities van het 
programma Maastricht-Bereikbaar.
•	 Dragen zorg voor de inrichting en bezetting van het 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar door het beschik-
baar stellen van de benodigde middelen en/of menskracht 
voor:

– programmamanagement Maastricht-Bereikbaar;
– frontoffice, bestaande uit de mobiliteitsmakelaar en 
het programmasecretariaat;
– backoffice, bestaande uit de beheerders van het 
reizigers  bestand, financiële en juridische expertise en 
de verkeerskundige;
– communicatiestrateeg en de communicatiemede- 

werker;
– projectleiders grootschalige pilots;
– jaarlijks werkbudget voor het uitvoeren van onder 
andere publiekscampagnes, kleinschalige onderzoeken, 
verkeerskundige analyses en monitoring.

•	 Voortgangsbewaking van het programma Maastricht-
Bereikbaar en vaststellen van een jaarlijks uitvoerings-
programma inclusief het begrotings- en dekkingsvoorstel.
•	 Initiëren van nieuwe maatregelen en waar nodig het 
inzetten van menskracht en middelen om deze nieuwe maat-
regelen van de grond te krijgen.
•	 Trekker bij het aanvragen van subsidies voor het 
programma Maastricht-Bereikbaar.
•	 Nemen het initiatief bij het stuurgroepoverleg (voorzitters-
rol) en overleg met de rijksoverheid en andere partijen.

5.3.2 Werkgevers

•	 Onderschrijven en monitoren de ambities van het 
programma Maastricht-Bereikbaar met name voor forensen.
•	 Verlenen medewerking bij het laten doorlichten van hun 
organisatie met een door het programmabureau Maastricht-
Bereikbaar aangeboden mobiliteitsscan. Deze scan is bedoeld 
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om het huidige reizigersgedrag van de eigen werknemers 
te inventariseren en de mogelijkheden en kansen in kaart 
te brengen op het gebied van slim werken en slim reizen. 
Hiervoor worden vóór 1 januari 2012 afspraken gemaakt en 
in een uitvoeringscontract vastgelegd. Deze afspraken gaan 
over:

– de bijdrage van de organisatie door het nemen van 
kansrijke maatregelen (bv: OV - fiets - elektrische fiets - 
buiten de spits reizen - e-werken) voor het realiseren van 
de overkoepelende ambitie van Maastricht-Bereikbaar;
– een eventuele herijking en/of invoering van mobiliteits-
gerelateerde arbeidsvoorwaarden uit het ‘Maastrichts 
Basispakket’;
– afname van producten die vallen onder de vlag van 
Maastricht-Bereikbaar.

•	 Inzetten van middelen voor het uitvoeren van de in het 
individuele uitvoeringscontract gemaakte afspraken en 
bijdragen aan de diensten van het programmabureau (dit 
laatste nader bezien met name vanaf 2012).
•	 Minimaal één maal per jaar rapporteren over de voort-
gang van de gemaakte afspraken.
•	 Minimaal één maal per jaar verlenen van medewerking 
aan een effectmeting binnen de eigen organisatie.
•	 Participeren in de stuurgroep Maastricht-Bereikbaar met 
een afvaardiging (2 tot 3 personen) van de werkgevers.
•	 Uitbreiden van het netwerk door andere werkgevers te 
informeren en te enthousiasmeren om ook aan het regio-
convenant deel te nemen. Elk kwartaal kunnen nieuwe 
organisa ties bij dit regioconvenant tussentijds instappen.
•	 Inbrengen van nieuwe initiatieven, delen van kennis 
en opschalen van opgedane ervaringen op het gebied van 
mobiliteitsmanagement.
•	 Geven van sturing aan het programma door deel te nemen 
aan de door het programmabureau georganiseerde bijeen-
komsten of door ideeën en/of suggesties bij het programma-
bureau in te brengen.

5.3.3 Aanbieders van mobiliteitsdiensten

• Onderschrijven en monitoren de ambities van het 
programma Maastricht-Bereikbaar, met name voor forensen 
en bezoekers van evenementen en topdagen.
• Meedenken, uitwerken en operationaliseren van keten-
producten  (voor zover dit binnen de mogelijkheden van 

de aanbieders ligt) die aansluiten bij de maatregelen in 
het kader van het programma Maastricht-Bereikbaar. De 
volgende producten zijn in eerste instantie voor de deelne-
mende werkgevers in beeld:

– mobiliteitspassen: de aanbieders spannen zich in om 
te komen tot een geschikte combinatie van ketenproduc-
ten die aan de reizigers worden aangeboden als onder-
deel van de Maastricht-Bereikbaar-passen. Gelet op de 
snelle ontwikkeling van ketenproducten bij de aanbie-
ders zelf en de introductie van de OV-chipcard worden 
afspraken op dit punt jaarlijks geëvalueerd en zonodig 
bijgesteld;
– OV-aanbod op corridors, knooppunten en de binnen-
stad (trein en bus);
– P+R maatregelen op knooppunten: de aanbieders 
adviseren welke knooppunten en maatregelen in hun 
ogen voor Maastricht-Bereikbaar belangrijk zijn. Hiervoor 
zullen de aanbieders zich hard maken en eventueel als 
trekker fungeren. De verantwoordelijkheid voor de reali-
satie ligt onder andere bij Q-Park en andere partijen.
– OV-fiets: de aanbieder OV-fiets spant zich in om het 
aantal beschikbare OV-fietsen in en rond Maastricht de 
komende jaren waar nodig te vergroten;
– fietsvoorzieningen bewaakt en onbewaakt: de aanbie-
ders adviseren welke maatregelen op welke stations in 
hun ogen voor Maastricht-Bereikbaar belangrijk zijn. 
Hiervoor zullen de aanbieders zich hard maken en even-
tueel als trekker fungeren. De verantwoordelijkheid voor 
de realisatie ligt bij andere partijen;
– OV-reisinformatie: het programmabureau stemt dit in 
overleg met de aanbieders van reisinformatie af.

• Inbrengen van ideeën en/of suggesties voor marktkansen 
met betrekking tot nieuwe maatregelen passend binnen het 
programma Maastricht-Bereikbaar.
• Periodiek rapporteren over het gebruik van de aange-
boden ketenproducten, mede in het kader van de jaarlijke 
monitoring van Maastricht-Bereikbaar. 
• Aangeven van de gewenste verbeteringen en aanpas-
singen voor de toegankelijkheid en ontsluiting van de 
OV-opstappunten (waaronder verwijzing, bereikbaarheid 
en doorstroming). Maastricht-Bereikbaar agendeert dit 
onderwerp.
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• Meedenken en binnen kaders, die de aanbieders stellen,  
meewerken om de kansen binnen Maastricht-Bereikbaar 
optimaal te benutten. Dit betreft onder andere ketenproduc-
ten, onderzoeken en pilots.
• Tijdens zakelijke contacten met bedrijven die nog niet 
aan het regioconvenant deelnemen, deze bedrijven actief 
informeren over Maastricht-Bereikbaar en het regioconve-
nant. Bedrijven laten deelnemen aan het regioconvenant 
blijft primair de rol van het programmabureau Maastricht 
Bereikbaar.

5.3.4 Ambassadeurs

•	 Onderschrijven de ambities van het programma 
Maastricht-Bereikbaar.
•	 Dragen het programma Maastricht-Bereikbaar actief uit 
naar hun eigen achterban.
•	 Leveren waar mogelijk ondersteuning bij de realisatie van 
de maatregelen door onder andere de inbreng van kennis, 
faciliteiten, communicatie en medewerking aan de door het 
programmabureau geïnitieerde promotiecampagnes.
•	 Vanuit de eigen organisatie en achterban aandragen 
van ideeën en nemen van initiatieven om het programma 
Maastricht-Bereikbaar in overleg met het programmabureau 
te ondersteunen.
•	 Periodiek rapporteren van de gedane inspanningen 
(minimaal één maal per jaar).

5.4 Samenhang met andere trajecten

Tijdens de uitvoering van het programma Maastricht-
Bereikbaar vindt actief afstemming plaats met een aantal 
andere trajecten:
•	 Met het projectbureau A2/consortium Avenue2 zal 
intensief overleg worden gevoerd over de fasering/uitvoe-
ring van de werkzaamheden in het A2-project. De maatre-
gelen uit het programma Maastricht-Bereikbaar worden 
afgestemd op de planning/fasering van het consortium 
Avenue2, de lokale maatregelen voor slim bouwen en lokale 
verkeersmaatregelen.

•	 Buiten de reikwijdte van het programma Maastricht-
Bereikbaar zal door de wegbeheerders een overzicht 
gemaakt moeten worden van grootschalige wegwerkzaam-
heden. Dit betreft onder andere de werkzaamheden aan de 
A2 in Maastricht, de spoedaanpak A2, bij het knooppunt Aken 
en werkzaamheden op belangrijke schakels van het lokale 
wegennet. Op basis van de planning zal een gericht pakket 
aan dynamisch verkeersmanagement en eenduidige infor-
matie aan reizigers over hinder uitgewerkt moeten worden.
•	 Voor de maatregelen voor het Maaskruisend Verkeer 
is een planstudie afgerond en aangeboden aan het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. De uitwerking en besluit-
vorming in het overleg over het Ruimtelijk Mobiliteits Pakket 
voor Maastricht-Noord zal nauw worden afgestemd met het 
programma Maastricht-Bereikbaar (zowel op inhoud als op 
fasering van de maatregelen).
•	 Voor communicatie en informatie aan de reizigers in de 
regio Maastricht is door de stuurgroeppartijen afgesproken 
om te gaan werken met één centrale website ‘Maastricht-
Bereikbaar.nl’. Dit betreft dus ook informatie van het consor-
tium Avenue2 over de planning van de werkzaamheden en 
informatie over hinder op de weg in de regio Maastricht.
•	 Met de opvolger van de landelijke Taskforce mobiliteits-
management zullen nauwe contacten worden onderhouden, 
gericht op het uitwisselen van landelijke ervaringen en een 
gezamenlijk optreden naar onder andere het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat.
•	 Gedurende de periode 2010-2013 vinden ook op de A2 
in Midden-Limburg ingrijpende werkzaamheden plaats. Dit 
vereist een goede afstemming met name op het gebied van de 
aan te bieden mobiliteitspas en de communicatieboodschap.
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De uitvoeringsfase van het programma Maastricht-Bereikbaar 

gaat uit van een doorlooptijd van zo’n zes jaar (september 2010 

- december 2016). In deze periode werken verschillende partijen 

samen binnen het programmabureau Maastricht-Bereikbaar. 

De inzet van menskracht en middelen is nodig voor de uitvoering 

van de diverse programma-activiteiten, de grootschalige pilots, 

het uitbouwen van het netwerk, de uitrol van de publieks-

campagnes en het totale programmamanagement.

6
MENSKRACHT EN MIDDELEN

IN MAASTRICHT-BEREIKBAAR
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36 Begroting opstartfase Maastricht-Bereikbaar 2010-2011

1 september 2010 - 1 januari 2012 
(in €)Personeel / middelen / producten

Kosten: 2.654.282,-

Programmamanagement 370.900,-

Frontoffice 255.036,-

Backoffice 421.764,-

Communicatie 650.582,-

Innovatieve pilots 175.000,-

Grootschalige pilots 781.000,-

Dekking: 2.654.282,-

Overheden / initiatiefnemers 1.188.308,-

Door de stuurgroep verkregen subsidies 1.224.474,-

Werkgevers en koepelorganisaties 112.500,-

Aanbieders mobiliteitsdiensten 129.000,-

Op basis van de ervaringen uit de voorgaande periode is er 
een inschatting gemaakt van de kosten voor de uitvoerings-
fase. Hierbij is een tweedeling gemaakt tussen de periode 
vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 2012 (de opstartfase) 
en de periode 2012 tot 2016 (de operationele uitvoeringsfase).

6.1 Kosten en dekking opstartfase

Figuur 36 geeft een samenvattend overzicht van de begroting 
en dekking voor de opstartfase. Hierin zijn de investeringen 
in fysieke maatregelen (onder andere het aanleggen van 
een infrastructuur en de aanschaf van vervoermiddelen) en 
de kosten samenhangend met de realisatie van de door de 
werkgevers in de individuele uitvoeringscontracten gemaakte 
afspraken, niet meegenomen. Deze kosten komen voor reke-
ning van de desbetreffende organisaties en vallen daarom 
buiten de begroting van het programmabureau. Bij sommige 
werkgevers kunnen deze kosten uit bestaande budgetten 
worden gefinancierd, bij andere werkgevers moet hiervoor 
naar extra middelen worden gezocht.

De begroting en dekking voor de periode vanaf 1 september 
2010 tot 1 januari 2012 is naar aanleiding van het overleg van 
de stuurgroep Maastricht-Bereikbaar op 22 juli 2010 geaccor-
deerd. De initiatiefnemers (gemeente Maastricht, Provincie 
Limburg, Projectbureau A2/Avenue2 en Rijkswaterstaat 
Limburg) nemen het merendeel van de totale kosten van 
ruim 2,6 miljoen euro voor hun rekening. Daarnaast heeft de 
stuurgroep voor de opstartfase ook subsidiegelden aange-
boord ter hoogte van ruim 1,2 miljoen euro (onder andere 
van de Taskforce Mobiliteitsmanagement).

Van de werkgevers en de koepelorganisaties wordt voor deze 
periode een gezamenlijke financiële bijdrage ter hoogte van 
€ 112.500,- gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere 
aangewend voor het door het programmabureau uitvoeren 
van mobiliteitsscans en het begeleiden van de deelnemende 
werkgevers bij het invoeren van kansrijke maatregelen.

De aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren mens-
kracht en middelen om de kansen binnen Maastricht-
Bereikbaar optimaal te benutten. Dit betreffen onder andere 
reisproducten in de vorm van een aantrekkelijke Maastricht-
Bereikbaar-pas, onderzoeken en pilots.
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6.2 Kosten en dekking operationele 
uitvoeringsfase

De begroting voor de periode 2012 tot 2016 bedraagt circa 
1,4 miljoen euro per jaar en zal op basis van een uitvoerings-
programma inclusief een dekkingsvoorstel jaarlijks door de 
stuurgroep Maastricht-Bereikbaar worden geaccordeerd.

De overheden en initiatiefnemers dragen ook in deze 
operatio nele uitvoeringsfase zorg voor de inrichting en bezet-
ting van het programmabureau Maastricht-Bereikbaar door 
het beschikbaar stellen en organiseren van de benodigde 
middelen en/of menskracht. Verder dragen zij zorg voor het 
initiëren van nieuwe maatregelen en waar nodig het inzetten 
van menskracht en middelen om deze nieuwe maatregelen 
van de grond te krijgen. Ten slotte vervullen zij de rol van 
trekker bij het aanvragen van subsidies voor het programma 
Maastricht-Bereikbaar. 

Voor de operationele uitvoeringsfase zullen naar verwach-
ting subsidiegelden beschikbaar zijn, echter niet meer in de 
huidige omvang. Hierdoor wordt de rol van de werkgevers bij 
de inzet van menskracht en middelen voor het programma 
Maastricht-Bereikbaar vanaf 2012 steeds belangrijker. De 
werkgevers zullen tijdens deze operationele uitvoerings-
periode niet alleen moeten investeren in de realisatie van de 
eigen maatregelen (vastgelegd in de uitvoeringscontracten), 
maar ook meer moeten bijdragen aan de diensten van het 
programmabureau. De rol en inbreng van de aanbieders zal 
in de operationele uitvoeringsfase vooral zitten in de inzet 
van menskracht/kennis en het aantrekkelijk aanbieden van 
diverse producten, diensten en services. De kosten van dit 
aanbod voor de reizigers worden via de basisproducten die 
vallen onder Maastricht-Bereikbaar (zoals de mobiliteitspas) 
of via specifieke financiële afspraken verrekend (bijvoorbeeld 
persoonlijk reisadvies).
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