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INLEIDING 

Situering van de opdracht  

Op 12 mei 2017 vernietigde de Raad van State het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Limburgse Noord-Zuid 
verbinding N74’, samen met de plan-MER. Omwille van het groot 
maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang van dit project, 
het belang van een geı̈ntegreerde aanpak (zowel inhoudelijk als 
procesmatig), en de participatieve aanpak met gedegen 
vooroverleg, besliste de Vlaamse Regering om voor het project 
van de Noord-Zuid verbinding de procedure volgens het decreet 
Complexe Projecten te volgen en de verkenningsfase, eigen aan 
deze procedure, op te starten.  

In het kader van de verkenningsfase van dit complex project 
Noord-Zuid verbinding Limburg wordt de vraag gesteld naar 
vergelijkbare voorbeelden in het binnen- en buitenland, met een 
vergelijkbare problematiek en reikwijdte. In de opdracht zit de 
expliciete vraag naar referenties van best practices inzake 
geïntegreerde infrastructuurprojecten, in een min of meer 
verstedelijkte omgeving, meer bepaald projecten die ondertussen 
volledig of toch ten minste gedeeltelijk gerealiseerd zijn. De 
betrachting is om door analyse een beter inzicht verwerven in de 
complexiteit van dergelijke infrastructuurprojecten en de rol die 
deze projecten voor een ruimere gebiedsontwikkeling kunnen 
betekenen.  

Aanpak  

Voor deze opdracht is er geopteerd voor een plan van aanpak in 
nauwe interactie met de opdrachtgever, door middel van de 
frequente terugkoppeling en de gerichte betrokkenheid van extra 
expertise. Bestaand onderzoeksmateriaal vergaard door de 

onderzoeksgroep, en de (internationale) contacten binnen de 
onderzoeksgroep werden aangewend in de verschillende fases 
van dit onderzoekstraject.  

Dit syntheserapport kwam tot stand na een (voor)traject 
opgebouwd uit 3 fases: 

Fase 1: Quick scan referentieprojecten 

Een eerste (brede) selectie van referentieprojecten werd 
voorgesteld en een helder afwegingskader voor de selectie van 
projecten, geschikt voor een meer diepgaand onderzoek werd 
opgesteld. De eerste, bredere selectie kwam tot stand door 
literatuuronderzoek, desktop research en een selectie uit 
bestaand onderzoek van de onderzoeksgroep. Deze eerste 
brede selectie werd gepresenteerd aan de stuurgroep op 
22/02/2018.  

Parallel werd ook een evaluatiekader opgebouwd, met criteria 
die zowel ruimtelijke aspecten (bovenlokale doelstelling, lokale 
meerwaarde/gebiedsontwikkeling, publieke ruimte, ecologische 
meerwaarden, multimodaliteit) als procesmatige kwaliteiten 
(participatie, fasering, actoren, budget/financiering) omvatten.  

Dit evaluatiekader werd eveneens gebruikt als basis voor de 
opbouw van dit rapport en als structurerend element voor de tien 
aanbevelingen op maat van de NoordZuid, De hoofdstukken van 
dit rapport zijn opgebouwd conform dit evaluatiekader. 

Tijdens deze eerste stuurgroep op 22/02/2018 werd een selectie 
gemaakt van de verder in detail te bestuderen best practices. 
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Fase 2: Snel-Weg-Tafels (SWT’s), plaatsbezoek van de best 
practices  

De Snel-Weg-Tafels werden opgevat als workshops, als een 
kans om een gezamenlijk leertraject op te starten met de diverse 
stakeholders van de NoordZuid. Tijdens de eerste twee SWT’s 
presenteerde de onderzoeksgroep aan de opdrachtgever telkens 
één van de geselecteerde best practices.  

Naast de opdrachtgever en het onderzoeksteam werd de tafel 
uitgebreid met ervaringsdeskundigen uitgenodigd door de 
onderzoeksgroep en extra actoren uitgenodigd door de 
opdrachtgever. Per project werd een projectleider of ontwerper, 
die nauw betrokken was bij het project uitgenodigd door de 
onderzoeksgroep om, aanvullend aan de presentatie, te getuigen 
over de verschillende kwaliteiten van het project als de genomen 
hindernissen. Hun rechtstreekse aanwezigheid stelde de 
opdrachtgever en de extra actoren in staat om directe en 
onvoorziene vragen te stellen en anderzijds was er de 
mogelijkheid voor alle deelnemers om interessante inzichten te 
detecteren bij de projecten van hun collega’s. 

 

 

Er werden 3 snelwegtafels georganiseerd in nauw overleg met 
de opdrachtgever: 

• Snelwegtafel 1: studiebezoek A2 Maastricht op 26/04/18 

• Snelwegtafel 2: studiebezoek A4 Schiedam op 05/07/18 

• Snelwegtafel 3: expertensessie UAntwerpen op 14/12/18 

 

Fase 3: syntheserapport 

In deel 1 (aanbevelingen) van dit syntheserapport worden per 
item van het evaluatiekader beleidsaanbevelingen op maat van 
de Noord-Zuid verbinding gepresenteerd. Dit eerder 
opgebouwde evaluatiekader, met criteria die zowel ruimtelijke 
aspecten als procesmatige kwaliteiten omvatten, werd m.a.w. als 
structurerend element gebruikt voor de opbouw van deze 10 
aanbevelingen.  

In deel 2 (bijlages) van dit rapport wordt nog extra informatie 
over fase 1 en fase 2 beknopt weergegeven. 
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DEEL 1: AANBEVELINGEN | wat leren we uit de cases?  
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1.1. ONTWERPMATIGE ASPECTEN 

1.1.1 BOVENLOKALE DOELSTELLING 

Aanbeveling 1:  

Afbakening van een heldere en expliciete bovenlokale 
doelstelling. 

Infrastructuurprojecten hebben vaak meerdere doelstellingen, 
die vaak impliciet zijn. De bovenlokale doelstellingen dienen 
helder en expliciet te zijn. Tijdens SWT3 bleek dat dit nog niet 
het geval is voor de Noord-Zuid verbinding. Doelstellingen zoals 
‘een vlotte verbinding tussen Hasselt en Eindhoven’1 of 
‘economische vooruitgang’2 vormen geen eenduidige probleem- 
en projectdoelstellingen, noodzakelijk ook om de grote lijnen van 
een complex project te kunnen definiëren.  
 
Kan het complex project Noord-Zuid verbinding werkelijk een 
‘vlotte verbinding tussen Hasselt en Eindhoven waarmaken? En 
voor welk doelpubliek? 

- Op Nederlands grondgebied is de keuze gemaakt voor 
een 2x1 wegprofiel. 

- Tussen de verkeersknoop Houthalen-Helchteren/E314 en 
Hasselt bevinden zich 11 gelijkvloerse kruispunten.  

- Wordt er een hoogwaardig OV-verbinding als doelstelling 
vooropgesteld of wordt een ‘vlotte verbinding’ beperkt tot 
een capaciteitsvergroting over de weg?  

                                                
1 https://www.noordzuidlimburg.be/het-project/noord-zuid-limburg 

Ook ‘Economische vooruitgang’ als bovenlokale doelstelling is 
erg generiek. In de gesprekken en beleidsnota’s werd dit 
bovendien nog vaak - één op één -vertaald in ‘industriële 
ontwikkeling’. Dergelijke eenzijdige dimensie van ontwikkeling is 
bovendien in strijd met de ontwikkelingsvisie in het kader van het 
BRV voor (Noord) Limburg, waarbij het ontwikkelingspotentieel 
gerelateerd wordt aan de lokale knooppuntwaarde en 
voorzieningenniveau.  

Het is niet onbegrijpelijk dat economische vooruitgang vandaag 
gekoppeld wordt aan industriële ontwikkeling. In het verleden 
werd gemeentefinanciering immers sterk gekoppeld aan 
inwonersaantallen en aanwezigheid van (industriële) bedrijven 
op het grondgebied. ‘Economische vooruitgang’ dient uiteraard 
breder opgevat te worden dan louter de industriële dimensie van 
ontwikkeling, die vandaag nog steeds sterk aanstuurt op focus 
op een vlotte baanverbinding en activering van industriezones in 
Noord-Limburg. Het decreet ‘Complexe projecten’ van 25 april 
2014 definieert een “complex project” als: “een project van groot 
maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat om een 
geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vraagt.” 

 

 

 

 

2 https://www.noordzuidlimburg.be/het-project/noord-zuid-limburg 
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Het decreet van 25 april 2014 geeft bovendien een aantal 
vaststellingen waaruit dit groot maatschappelijk en ruimtelijk 
strategisch belang blijkt: 

1. De probleemstelling of het programma van het project is 
meervoudig en omvat diverse af te wegen belangen; 

2.  Het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke 
verbetering van de woonkwaliteit, de milieukwaliteit, de 
economische ontwikkeling en/of de mobiliteit;                  

3. Bij de afweging van de betrokken belangen is de 
maatschappelijke meerwaarde prominent; 

4. Het project is ruimtelijk structurerend voor het gebied in 
kwestie of wordt voorzien in een complexe omgeving;          

5. Het project heeft een grote rechtstreekse of onrechtstreekse 
socio-economische, ruimtelijke, leefmilieu-gerelateerde of 
verkeerskundige impact; 

6. Het project houdt ongebruikelijke investeringen en 
inspanningen in op vlak van ontwikkeling en beheer.  

 

Behalve socio-economische meerwaarde, moet een complex 
project m.a.w. ook een meervoudige probleemstelling kennen, 
een meerwaarde vormen voor de woonkwaliteit, ruimtelijk 
structurerend zijn,… 

Noord-Limburg heeft uitzonderlijke troeven in handen wat betreft 
natuurwaarden, een troef die ten volle kan worden uitgespeeld 
en de motor van een nieuwe visie voor een ganse regio kan 
structureren.  

Een samenhangende, gebiedsgerichte visie dringt zich op, tal 
van plannen van de afgelopen decennia kunnen geïntegreerd 
worden en een integraal project Noord-Limburg kan 
verwezenlijkt worden op bovenlokaal niveau, mits het grijpen van 
dit politiek momentum. 

Dit is ook wat vastgesteld is in de bezochte case A4 Schiedam. 
De bovenlokale doelstelling voor de A4 in Delft betreft een 
vlottere verbinding tussen de twee grote steden Den Haag en 
Rotterdam. De economische waarde van Rotterdam als grote 
havenstad is uiteraard een factor die zeer sterk in de balans 
heeft doorgewogen. Daarnaast is de lokale meerwaarde 
voortreffelijk geïntegreerd in de totaalopgave. Voor vergelijking 
met de Noord-Zuid dient vooreerst al opgemerkt te worden dat 
de invloed van twee zeer grote polen - Den Haag en Rotterdam - 
het internationale belang van dit project enorm versterkt heeft. 
Ten tweede heeft dit project z’n beslissingsmomenten reeds +/- 
10 jaar achter ons liggen (e.g. tracébesluit 2010, aanbesteding 
2011) en het draagvlak voor een nieuwe 2x2 rijweg mogelijk 
zelfs meer draagvlak kende dan vandaag het geval zou zijn, 
rekening houdend met het voortschrijdend inzicht de huidige 
aandacht voor duurzame vormen van mobiliteit. 

In Maastricht is met de A2 ondertunneling een bestaande 2x2 
stadssnelweg onttrokken uit het stadscentrum en een opsplitsing 
van doorgaand en lokaal verkeer gerealiseerd. Het overige 
traject van de A2 betreft een expliciet snelwegprofiel, zowel 
zuidwaarts richting Luik als noordwaarts. Aangezien er over het 
ganse traject een snelwegprofiel aanwezig is, was de doortocht 
door Maastricht een ontbrekende schakel op bovenlokaal 
niveau. Terugkoppeling naar de Noord-Zuid toont onmiddellijk 
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een groot verschil met de A2 in Maastricht. Zowel noordelijk (2x1 
verbinding naar Eindhoven) als zuidelijk (11 gelijkvloerse 
kruispunten tot Hasselt) blijkt de A2 een duidelijker 
snelwegprofiel te hebben over het ganse traject. Een keuze voor 
wegwerken van ‘missing link’ was in Maastricht bijgevolg veel 
sterker aanwezig en kende een sterkere bovenlokale 
doelstelling. 

Beide cases Maastricht en Schiedam integreerden bovendien 
hun bovenlokale doelstelling in een totaalpakket, sterk verweven 
met de lokale doelstellingen en gebiedsontwikkeling met een 
visie op lange termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 LOKALE MEERWAARDE/GEBIEDSONTWIKKELING 

Aanbeveling 2:  

Koppel een bovenlokaal infrastructuurproject aan lokale 
meerwaarden en gebiedsontwikkeling voor Houthalen-
Helchteren.  

Infrastructuur kan een sterke en strategische hefboom zijn voor 
gebiedsontwikkeling. Dat was duidelijk het geval bij de bezochte 
case A4 Schiedam. Daar werd door de gemeente Schiedam, het 
infrastructuurproject van een nieuwe snelweg, slim aangewend 
om de uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen en 
sportfaciliteitenpak in de gemeente te stimuleren. Dit project 
droeg bij  aan een sterk merk voor Schiedam. Vele verenigingen 
(lees: hoog draagvlak) schaarden zich achter dit project, als 
mededragers van het project. Diverse verenigingen werden 
gebundeld met gedeelde infrastructuur, waardoor de kwaliteit 
van deze infrastructuur veel hoger is dan de individuele 
verenigingen konden verwezenlijken. Gelijktijdig kwamen er te 
ontwikkelen gronden vrij, die het gehele project rendabel hebben 
gehouden.  

Door de gemeente Schiedam is het momentum gegrepen om 
aan gebiedsontwikkeling te doen, op een schaalgrootte die 
voorheen, op initiatief van louter de gemeente, nooit 
verwezenlijkbaar was,. Schiedam heeft bovenlokale 
sportfaciliteiten gekozen als meerwaarde in dit project. Een 
aanpak die op het eerste zicht voor een ‘kleinere stad’ als 
Schiedam (77.000 inwoners) erg ambitieus kan lijken. Dit blijkt 
echter een schot in de roos te zijn geweest, door de betrekking 
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van vele verenigingen en stakeholders die al snel sterk 
voorstander en dragers van het project werden.  

 
Schiedam A4 overkapping en gebiedsverbinding met sportvelden als 
structurend element 

 

 

 

 

 

 

 

Op grootstedelijk niveau is sportinfrastructuur als structurerend 
element voor overkappingen een frequent toegepaste strategie, 
denk maar aan de overkapping van de A13/E5 in Parijs. Ook hier 
is het dak van de overkapping voorzien van tennisvelden, in 
combinatie met kruisende weginfrastructuur. 

 
Parijs A13/E5 overkapping en gebiedsuitbreiding met sportvelden als 
structurend element 

 

In het project van Maastricht dat bezocht is, is voluit gegaan voor 
een “compacte stad in open landschap” met een “groene loper” 
voor de stad. Maastricht als “industriestad” is geëvolueerd naar 
“dienstenstad”. De toekomstige ontwikkelingsvisie voor 
Maastricht is hiermee duidelijk geprofileerd en afgebakend.  
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Groene Loper te Maastricht 

De twee bezochte cases zijn voorbeeldcases wat betreft de 
koppeling met lokale meerwaarden.  

Vandaag is met de opstart van de complex project-procedure in 
het Noord-Zuid dossier een momentum gecreëerd om een aantal 
agendapunten van Limburgse ontwikkeling te bundelen in één 
integraal project en diverse plannen van de afgelopen decennia 
tot uitvoering te brengen. Meerdere lokale belangen kunnen 
geïntegreerd worden - samen met het bovenlokale belang - in 
één integraal project. Er wordt dan ondermeer gedacht aan het  
SALK-plan als essentieel te integreren actieplan op strategisch 
niveau. Daarnaast zijn de ecologisch zeer waardevolle gebieden, 
de Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H), een extra troef voor de hele 
regio, en zijn tot vandaag vaak eerder als een hindernis voor 

infrastructuurontwikkeling opgevat. Essentieel in het succes van 
het complex project Noord-Zuid zal ook de integratie van het 
Spartacusplan (lijn3) zijn, een stevige OV-poot door de provincie. 
Landinrichtingsproject ‘De Wijers’, Fietssnelwegen zowel Noord-
Zuid als Oost-West, REMO Closing the Circle, Brownfieldproject 
Houthalen Centrum, Ontsluiting van de Schachten Europark, 
Afbakening agrarische en natuurlijke structuur (vb GRUP Peer), 
Ontwikkeling Molenheide, dwarsende beekvalleien, ecologische 
corridors, strategisch project Kolenspoor, dwarse fiets – en/of 
voetgangersverbindingen (recreatief of functioneel netwerk), 
multimodaal vervoersknooppunt, … Het zijn allen projecten die 
kunnen gebundeld worden tot één integraal project dat vandaag 
dankzij de hefboom van het complex project kunnen gekoppeld 
worden. Belangrijk is om dit momentum te grijpen. 
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1.1.3 PUBLIEKE RUIMTE 

Aanbeveling 3:  

Kwalitatieve publieke ruimte is ‘Condicio sine qua non’ voor 
een geïntegreerd infrastructuurproject. 

 

Een constante in alle aangereikte referenties in deze bundel is 
de kwalitatieve publieke ruimte die gerealiseerd wordt. De 
‘groene loper’ die in Maastricht is uitgerold, de geïntegreerde 
wandelpaadjes door natuurgebied in Schiedam, de speelpleinen 
naast de Dreirosenbrücke in Basel, de autoluwe straten in 
Vauban, … zijn allen zeer kwalitatieve elementen uit het 
ontwerp, maar hebben bovendien sterk bijgedragen aan het 
draagvlak van het totaalpakket. De afgevoerde Noord-Zuid-
plannen uit 2008 voldeden hoegenaamd niet aan deze conditie. 
Het mag dan ook niet verwonderen dat het protest nooit is gaan 
liggen. In zowel Maastricht als Schiedam zijn zeer gelijklopende 
processen van protest vastgesteld, eveneens decennia lang. 
Beide projecten hebben echter een kantelpunt gekend na 
beslissing van opwaardering van de bestaande publieke ruimte 
en het creëren van extra kwalitatieve ruimte als vooraanstaande 
ontwerpvooraarde. Ook bij de overkapping van Antwerpen, werd 
de jarenlange impasse pas doorbroken toen de Oosterweel-
verbinding vervelde van een technisch infrastructuurproejct  tot 
een leefbaarheidsproject voor de hele stad. 

 
Campagnebeeld Maastricht A2 

 

 
Campagnebeeld 2008 Noord Zuid Limburg 
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Het spreekt voor zich dat creatie van kwalitatieve publieke ruimte 
een verplichting is voor elk ontwerp in de publieke ruimte. Een 
campagnebeeld van de A2 Maastricht toont duidelijk de 
maatschappelijke winsten dankzij de nieuwe publieke ruimte.  

Op het volgende beeld, uit de campagne in 2008 van het 
(ondertussen verworpen) project NoordZuid-omleiding, is het ver 
zoeken naar mensgerichte publieke ruimte. Ook het 
campagnebeeld an sich zet niet aan tot zelfs maar beginnen 
dromen van een kwalitatieve publieke ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 ECOLOGISCHE MEERWAARDE 

Aanbeveling 4:  

De grootste troef van Noord-Limburg is de ecologische 
meerwaarde. Speel die troef ten volle uit in de verdere 
ontwikkelingen. 

Integratie van een ontwerp in de bestaande context van een 
gebied (historisch, morfologisch,…) is van essentieel belang. 
Een ontwerp in een ecologisch waardevol gebied, in 
natuurgebied, in landschappelijk rijk gebied, in bosrijk gebied 
dient bijgevolg deze kwaliteiten maximaal te integreren in het 
ontwerp en uit te spelen als troef, i.p.v. deze context te negeren. 

 
Kaart: Habitat- en vogelrichtlijngebieden in blauw en groen aangeduid. 
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Een blik op de kaart met habitat- en vogelrichtlijngebieden 
(Europees beschermde natuurgebieden) toont in één oogopslag 
het uitzonderlijke areaal aan natuurgebied in Noord-Limburg. Het 
onderzoeksgebied en projectgebied voor de Noord-Zuid 
verbinding, gelegen ten noorden van de E314 tot aan de 
Nederlandse grens kleurt als één aaneengesloten ecologisch 
waardevol gebied in Vlaanderen. Deze kaart toont slechts één 
van de vele ecologische troeven van het projectgebied.  

Deze troef is dermate groot dat dit het lokale belang ver 
overstijgt en, zoals in aanbeveling 1 al werd meegegeven, als 
basis van de globale ontwikkelingsvisie voor Noord Limburg 
dient te worden meegenomen in de onderzoeksfase.  

In de bezochte case Schiedam A4 is vastgesteld dat de 
gemeente Schiedam ingezet heeft op een sterke verweving van 
de nieuwe infrastructuur met de waardevolle natuurgebieden in 
de directe omgeving van de A4. De beeldvorming van het eco-
aquaduct en de sportvelden bovenop het dak van de A4 zijn 
twee elementen die het draagvlak hebben versterkt. Beide 
beelden spreken tot de verbeelding en maken gebruik van de 
aanwezige ruimtelijke context. Lokale troeven en lokale noden 
worden sterk verweven. Naast een zeer sterke inhoud is de 
kracht van het beeld bovendien ten volle benut.  

 
Aqua-ecoduct over A4 te Schiedam 

 

Vandaag wordt door de provincie Limburg de toeristische troef 
van het gebied reeds ten volle gepropagandeerd. Deze 
ecologische meerwaarde kan perfect hand in hand gaan met een 
verdere toeristische ontwikkeling van Noord-Limburg, misschien 
zelfs als leidend ontwikkelingsprogramma. Verder onderzoek 
hierover is noodzakelijk tijdens de lopende onderzoeksfase.  
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1.1.5 MULTIMODALITEIT 

Aanbeveling 5:  

Complex project Noord-Zuid is hét MOMENTUM voor de 
start van een strategisch project: openbaar vervoer in 
(Noord) Limburg en nieuwe vormen van mobiliteit. 

In de Procesnota Complex Project ‘Noordzuidverbinding 
Limburg’ (Departement Omgeving, De Werkvennootschap, 
2017) wordt de geïntegreerde, ruimtelijke gebiedsopgave als 
volgt geformuleerd: 
 
“Een geïntegreerde, ruimtelijke gebiedsopgave die vertrekt 
vanuit 2 doelstellingen:  
 
1. Een antwoord bieden op het huidige én toekomstige 
mobiliteitsvraagstuk in de regio 
• rekening gehouden met alle vervoersmodi (duurzaam, 

multimodaal karakter) 
• aan de hand van een vlotte en veilige verbindingen 
• voor het doorgaand én dwarsend verkeer; lokaal en 

bovenlokaal 
• zowel voor personen als vrachtvervoer 
• als geïntegreerd project, afgestemd op de ruime 

omliggende/onderliggende wegen – en andere infrastructuur 
_waaronder ook de inrichting van de Grote baan; 
Om zo de algemene bereikbaarheid zowel in de specifieke als 
ruime regio te verbeteren.  

 

2. Tegelijk een algemene kwaliteitsverbetering realiseren in 
het betrokken gebied. Dit kan betrekking hebben op diverse 
aspecten: landschap, natuur, leefbaarheid, landbouw, water, 
recreatie, wonen, werken en voorzieningen.. Uitgangspunt 
hierbij is de bestaande waarden zoveel mogelijk te behouden, 
(waar nodig) te herstellen, (waar mogelijk) te versterken en om 
verdere versnippering (van o.a. natuurwaarden) te vermijden. “ 
(Departement Omgeving, De Werkvennootschap, 2017)” 
 

Het openbaar vervoer als ruggengraat van ruimtelijke 
ontwikkeling wordt naar voor geschoven als cruciale factor in het 
Noord-Zuidproject. Dit kan gaan over traditionele vormen van 
openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen van openbaar 
vervoer, zowel over de weg, spoor als water. Ook in het huidig 
lopende regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-
2019 werd er afgesproken het openbaar vervoer te hervormen 
en werd ‘basisbereikbaarheid’ voor het eerst gemeld: “Het 
openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden, met 
comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële 
snelheid (o.a. door betere tramverbindingen) en eenvoudig 
geïntegreerde dienstverlening en tarieven. Het concept 
basismobiliteit wordt basisbereikbaarheid.” (Vlaamse Regering, 
2014) 

De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2018 het ontwerp 
van decreet Basisbereikbaarheid goed. Vlaanderen wordt 
ingedeeld in 15 vervoersregio’s. De Vervoerregio Limburg is op 
een aantal vlakken uniek in Vlaanderen. Vooreerst valt de 
vervoerregio Limburg samen met de grenzen van de provincie. 
Bovendien is de vervoerregio - met 42 steden en gemeenten - 
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ook de grootste vervoerregio van Vlaanderen. Het ontbreken van 
grote steden, de uitgestrektheid van de provincie, het grote 
buitengebied en vooral de suboptimale openbaarvervoer-
ontsluiting hebben ertoe geleid dat vandaag de auto nog steeds 
de overhand heeft. 

De wijk Vauban (Freiburg) is als referentie naar voor geschoven 
in de quickscan als vergelijkbaar project. De centrale 
Merzhauser strasse kent een vergelijkbare breedte als De Grote 
Baan in Houthalen-Helchteren. De Merzhauser strasse werd 
echter geconcipieerd als een kwalitatieve openbaar vervoers-as, 
die bedient op wijkniveau. De aftakking maakt een lus door de 
Vauban wijk. Dergelijk scenario dient grondig onderzocht in 
Noord-Zuid traject als mogelijke strategie, gekoppeld aan 
gebiedsontwikkeling. Vandaag wordt vastgesteld dat het centrum 
van Houthalen-Helchteren zich al deels met de rug gekeerd 
heeft naar de Grote Baan. M.a.w. de transformatie al deels is 
ingezet en een verplaatsing van diensten en bewoning naar de 
wijken is reeds deels aan de gang. Dergelijke laterale 
gebiedsontwikkeling is exact wat in Vauban is uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Freiburg Vauban: centrale as + zijlussen met gebiedsontwikkeling 
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Freiburg Merzhauser strasse, Vauban: centrale as OV 

De ‘grote baan’ in het geval van Vauban is de Merzhauser 
strasse. Op de afbeelding is de dubbele vrije trambaan te zien, 
centraal in het wegprofiel. Dit wegprofiel voorziet voor 
autoverkeer 2x1 rijstrook. Op wijkniveau (transversale 
gebiedsontwikkeling) is op de foto het profiel van de tramlus te 
zien. Er is gekozen voor een sterk groene inrichting, met open 
beekprofielen en wadi’s, helemaal in lijn met het ecologische 
karakter van de volledige wijk.  

 
Freiburg Vauban: tram in zijlus, gebiedsontsluiting 

Dergelijke concepten lijken zeer transfereerbaar naar de 
Limburgse schaal en zijn bovendien volledig in 
overeenstemming met de doelstellingen uit het Vlaamse 
regeerakkoord en de doelstellingen uit de procesnota Complex 
Project Noord-Zuid Limburg. 

De (bestaande) plannen voor Spartacus (lijn3), fietssnelwegen 
zowel Noord-Zuid als Oost-West, dwarse fiets – en/of 
voetgangers-verbindingen (recreatief of functioneel netwerk) of 
een locatie voor een multimodaal vervoersknooppunt zijn allen 
sterk te onderzoeken en te integreren pisten in het complex 
project. Vandaag ligt de hefboom tot opstart van dit Limburgs 
OV-netwerk op tafel dankzij het complex project Noord-Zuid. 
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Vauban (Freiburg) kan hier model voor staan. Hogere 
woondensiteiten in geconcentreerde wijken hebben bovendien 
veel potentieel op energievlak. Vanaf 40 wo/ha worden bv. 
warmtenetten rendabel, een dergelijk ‘transit oriented 
development’ (TOD) biedt enorme kansen op meerdere 
terreinen. Een vlotte OV-connectie met economische polen 
Hasselt en Genk zou een modalsplit verschuiving over een groot 
gebied van Limburg kunnen realiseren. 

Ook – of zelfs- vanuit de gedachte van economische 
ontwikkeling in de dimensie van industriële ontwikkeling is een 
fors uitgebouwd OV-net een grote troef. Uit de lezing van prof. 
Vanoutrive is gebleken dat de locatiekeuze van grote bedrijven 
immers sterk wordt bepaald door de bereikbaarheid voor 
werknemers. Een regio die té sterk auto-georiënteerd is, schiet 
op dit vlak te kort en zal moeilijker groeien. 

Een lightrail of ook een uitbreiding van het treinnet, zou ook als 
enorme troef kunnen worden ingezet in een ruimere visie van 
verdere ontwikkeling van Noord-Limburg tot grootste 
natuurgebied van Vlaanderen, bv. te bezoeken via 
panoramische spoorverbindingen, e.g. de Glacier Express in 
Zwitserland die recreatieve en functionele transportnetwerken 
verweeft. 

 

 
Glacier Express, Zwitserland 
 
Binnen deze piste van multimodale ontwikkelingen, waarvoor 
sterk gepleit wordt zowel in het regeerakkoord van de Vlaamse 
regering als in de procesnota van het complex project, is ook de 
piste van nieuwe kanaalwerken niet uit te sluiten. De regio Genk-
Hasselt heeft nochtans veel van z’n huidige economisch sterke 
positie te danken aan de kanaalwerken en z’n positie langs dit 
kanaal. Ook vandaag worden er nog steeds kanalen aangelegd 
vanuit sterk economisch belang, denk maar aan het Seine-Nord 
kanaal, een nieuw kanaal dat gegraven wordt tussen 2020 en 
2027 en over een langer traject Parijs verbindt met de havens 
van Antwerpen en Gent. Er wordt vandaag maar liefst 4,5 miljard 
€ geïnvesteerd in deze nieuwe Noord-Zuid verbinding in 
Frankrijk, over het water. Het kanaal is een onderdeel van de 
Seine-Scheldeverbinding, een ruimer TEN-T-project. In België 
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wordt de verbinding gemaakt met de Schelde en Antwerpen via 
de Leie. Het project omvat de aanleg van 106 kilometer kanaal, 
zeven sluizen, drie aquaducten en 59 bruggen.  

 

 
Canal Seine Nord: verbinding van Seine en Schelde (2020-2027) 

Tot slot is het belangrijk ook de Oost-West verbinding sterk te 
integreren in het complexproject Noord-Zuid. Vandaag blijkt de 
Oost-West verbinding ter hoogte van Houthalen-Helchteren 
minstens even problematisch te functioneren als de Noord-Zuid 
wat betreft doorstroming.  
 

 

1.1.6 INNOVATIVITEIT 

Aanbeveling 6:  

Intelligente infrastructuur anticipeert op innovatie in 
mobiliteit en fungeert als collector van meerdere fluxen, in 
een context van energietransitie en klimaatadaptatie 

Voor innovatieve ontwerpen dient alweer een stap verder 
gekeken te worden dan de uitgevoerde (bezochte) ontwerpen, 
aangezien de ontwerpen inmiddels alweer 10 jaar oud zijn. 

Mobiliteit verandert vandaag aan een snel tempo. Er wordt 
vandaag voorspeld dat in 2035 +/- 75% van het wagenpark in 
stedelijke omgevingen geheel of gedeeltelijk autonoom zal 
rijden. De evolutie van de zelfrijdende auto’s zal de 
parkeerbehoefte aanzienlijk reduceren. Er wordt ook voorspeld 
dat binnen de 15 jaar 90% van de huidige parkeerbehoefte zal 
verdwijnen. 

De bereidheid om meer tijd in de auto door te brengen zal echter 
ook toenemen, de auto als rijdend kantoor. Daarnaast zal ook de 
toegang voor een grotere groep mensen mogelijk zijn, bejaarden 
en kinderen kunnen ook zelfstandig deel nemen aan het 
autoverkeer. Het totaal aantal verplaatsingen dreigt m.a.w. nog 
toe te nemen ten gevolge deze technologische evoluties, 
waardoor alle wegverkeer nog meer dreigt vast te zitten, zelfs in 
‘innovatieve’ systemen van zelfrijdende deelwagens. M.a.w., op 
macroschaal zal Transit Oriënted Development, oftewel OV als 
ruggegraat van stedelijke ontwikkeling noodzakelijk zijn of 
blijven. Metrostation Châtelet-Les Halles verwerkt bv. 750.000 
passagiers/dag. Shinjuku Station in Tokyo, het grootste station 
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ter wereld, verwerkt 3,6 miljoen passagiers/dag. De ring van 
Antwerpen, op het aller drukste punt, verwerkt amper 280.000 
auto’s per dag met al z’n rijvakken samen. Grote 
mensenstromen zijn m.a.w. niet realiseerbaar met 
autobaanvakken.  

In Parijs wordt tussen nu en 2030 het metronet uitgebreid, ter 
ontsluiting van de banlieues, i.e. op agglomeratieniveau met 200 
km nieuwe metrolijnen die 71 stations verbinden, waarvan 60 
nieuw te bouwen stations. Men investeert vandaag 38 miljard in 
dat nieuwe vervoersnetwerk. (Ter vergelijk: voor de 
Oosterweelverbinding wordt vandaag gesproken over een 
bedrag van 4 miljard, voor de werken aan de Brusselse Ring 
over 2 miljard euro.) In de wijde omgeving rond Parijs zal in 2030 
dus 98% van de bevolking, dat zijn 11,3 miljoen mensen, binnen 
de 2km van een spoorstation wonen. In Vlaanderen is dit 
vandaag slechts 50% van de bevolking. Dit heeft natuurlijk een 
rechtstreekse impact op de modalsplit op grote schaal. Maar ook 
op de woontypologieën en ecologische voetafdruk van een groot 
gebied. Innovatie kan m.a.w. ook zeer sterk zitten in systemisch 
inzetten op duurzame vormen van OV, en hoeft niet volledig in 
technologische innovatie gezocht te worden. 

Innovatief ontwerp integreert en verweeft maximaal technologie 
en duurzame mobiliteitsvormen met huidige klimaatmaatregelen, 
energietransities en ruimtelijk beleid. Intelligente infrastructuur 
werkt m.a.w. als slimme conductor, een geleider. Een 
structurerend element, niet alleen van mobiliteit maar ook bv. 
een geïntegreerd warmtenet, datanetwerken, 

drinkwatervoorzieningen, waterbuffercapaciteit en 
elektriciteitsnetten worden integraal benaderd en bij voorkeur 
geïntegreerd in één infrastructuurontwerp.  

Vandaag zijn tal van referenties voorhanden van dergelijke 
innovatieve concepten binnen weginfrastructuur, denk bv.  aan 
opladen door inductie van elektrische wagens terwijl ze rijden, 
integratie van zonnepanelen in het wegdek,…. 

De afbeelding op volgende pagina, uit de lezing door prof. 
Marcel Hertogh tijdens de derde snelwegtafel, illustreert dit 
concept van infrastructuur als conductor van meerdere stromen 
(bron: lezing prof. Marcel Hertogh tijdens 3de snelwegtafel op 14 
december 2018 te Antwerpen) 
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Bron: lezing prof. M. Hertogh. (ontwerp: NEXT architects: Marijn Schenk, Jurriaan Hillerström, Wiebe Strick, Giulia Di Dio Balsamo; Veenenbos en Bosch 
Landschapsarchitecten: Harm Veenenbos, Arjan Kool; FABRIC: Eric Frijters, Bas Driessen, Duong Bui, Lloyd Martin; Sweco: Rene Snijde
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1.2 PROCESMATIGE ASPECTEN 

1.2.1 PARTICIPATIE 

Aanbeveling 7:  

“Zet in op joint-fact finding bij technisch complexe projecten  

 
Co-creatie heeft nood aan voldoende (voor)kennis door alle 
betrokkenen vooraleer van start kan worden gegaan met het 
feitelijke co-creatieproces. Gezien technische projecten met een 
grote mate van onzekerheid worden geconfronteerd 
(marktonzekerheid, beleidsonzekerheid en technische 
onzekerheid) is de legitimiteit van kennis die gebruikt wordt in 
technische studies vaak een bron van controverse. Zo dienen de 
uitgangspunten voor maatschappelijke kosten baten analyses en 
milieueffectenrapporten gedragen worden door verschillende 
stakeholders. Dit betekent dat de opmaak van deze technische 
studies ook een proces van joint-fact finding vereist, in een 
participatief leerproces.  

Ook communicatie is een zeer belangrijk onderdeel van het 
participatief leerproces.  De case in Maastricht heeft een zeer 
duidelijke communicatiefilosofie. Ten eerste zoekt ze naar een 
menselijke maat voor (communicatie over) complexe 
infrastructuurprojecten. Dit doet ze door de focus sterk op het 
eindresultaat te leggen. Dit creëert bovendien trotsheid op het 
project en maakt overlasten tot een collectief gegeven. Als 
hinder selectief wordt, dan verdeelt het een stad. Maar hinder 
kan ook een motor van samenhorigheid vormen. 

Bouwen aan het imago is eveneens essentieel, zoals is 
gebleken uit de case Maastricht.De Maastrichtse 
communicatieaanpak richtte zich sterk op inbedding in het 
sociale weefsel van de stad. Als projectteam is men ‘te gast in 
de stad of gemeente’. Het is m.a.w. zeer belangrijk zorgvuldig uit 
te zoeken wat de stakeholders binnen de gemeente willen of 
verwachten van het project en het projectteam. Vanuit de 
projectorganisatie is het een belangrijke taak om comfort te 
geven aan de bestuurlijke en politieke omgeving. Community 
building draagt ook sterk bij aan de betrokkenheid en draagvlak 
van het project, m.a.w. nét willen onderwerp van gesprek zijn. 
Het zoeken naar de menselijke maat kan door storytelling: 
vertellen maar ook laten vertellen, en niet enkel communiceren. 
Enkele belangrijke gebruikte communicatiemiddelen in de case 
Maastricht zijn: 

Wijkcommunicatie 

In Maastricht is sterk ingezet op het rondsturen van 
bewonersbrieven, digitale voortgangsberichten (5.000 abonnees 
in case Maastricht), een goed beheerde website (5.500 
bezoekers per week in case Maastricht) en actieve sociale 
media. 

Maar even belangrijk was de enorme inzet op menselijke 
contacten: huis-aan-huisgesprekken, infobijeenkomsten, 
straathoek-bijeenkomsten, de servicelijn Maastricht Oost en het 
infopunt Schade A2 Maastricht via de universiteit. 

Informatiecentrum A2 Maastricht 

Het informatiecentrum, op de site, was iedere dinsdag open voor 
het publiek en ontvangst van groepen en rondleiding. Dit leverde 
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ca. 750 gasten per maand op waarmee in gesprek werd gegaan 
of rondleidingen werden georganiseerd. 

 
(Uit: presentatie Louis Prompers, SWT 1 op 26/04/18 Maastricht) 

Uiteraard zijn niet alle beslissingen in een complex project 
makkelijk communiceerbaar. Zo zijn er in de case Maastricht bv. 
200 woningen onteigend. Dit vraagt naast een sterk 
communicatieproces ook doorgedreven vormen van participatie 
en een enorme politieke moed. Een draagvlak creëren en 
behouden tijdens zulke maatregelen is niet vanzelfsprekend, 
toch is dit gelukt in Maastricht.  

Ook in Schiedam is een gelijklopend verhaal vastgesteld tijdens 
het tweede sitebezoek. Zo bestond het lokale projectteam uit 5 
VTE in de gemeente Schiedam in team ‘Schiedam in beweging’. 
Rijkswaterstaat was verantwoordelijk voor het integraal 
projectmanagement en voorzag een omgevingsmanager, een 
projectmanager en een juridisch adviseur. 

In beide bezochte projecten (Maastricht en Schiedam) is de 
sterke leidende rol van het gemeentelijke bestuurlijke en 
administratieve niveau in het project sterk benadrukt. Hier dient 
bij opgemerkt dat de grootte van beide gemeentes deze van 
Houthalen-Helchteren sterk overtreft. Maastricht telt +/- 121.000 
inwoners, Schiedam +/- 77.000 inwoners en Houthalen-
Helchteren +/- 30.000 inwoners. Dit maakt dat de capaciteit 
(middelen, personeelsbestand, expertise) op gemeenteniveau 
mogelijk ontbreekt in Houthalen-Helchteren om een leidende rol 
in het project te spelen. Gezien de kleinere schaal van de 
gemeente Houthalen-Helchteren zal een capaciteitsvergroting 
en/of sterke ondersteuning vanuit hogere overheden 
(intercommunales, provincie, Vlaams niveau) essentieel zijn om 
dit participatie en communicatietraject tot een succes te maken. 
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1.2.2 FASERING 

Aanbeveling 8: 

Voorzie voldoende tussenrealisaties in de weg naar 
definitieve oplevering.  

 

 

De weg naar eindoplevering is lang. Hieronder een schema van het traject over 20 jaar voor ‘Groene loper Maastricht’: 
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Wanneer deze fasering van project Maastricht  wordt vergeleken 
met de plaats in tijd van project Noord-Zuid staan we nu in 2006. 
Het overkappingsproject gecombineerd met gebiedsontwikkeling 
van Maastricht heeft een beoogde  realisatietijd van 20 jaar. Eén 
op één vertaling naar NoordZuid wil dus zeggen dat we spreken 
over een eindrealisatie in 2040. In de publieke perceptie over de 
vernieuwde aanpak voor de NoordZuid Limburg, wordt gerekend 
met veel kortere realisatietijden onder het moto: ‘schup in de 
grond’ 

Vandaag staat de Noord-Zuid verbinding aan de start van een 
lang traject. Het is belangrijk om zich ten eerste bewust te zijn 
van de lengte van het af te leggen traject, ten tweede het 
ontwerp zo op te bouwen dat er gefaseerd ‘beloningen’ (lees: 
tussenrealisaties) zijn, ten derde dat de hinder tijdens deze lange 
procedure minimaal gehouden wordt en ten vierde dat er 
adequaat wordt gecommuniceerd over deze fasering, 
tussenrealisaties en hinderaspecten. 

De hinderaspecten tijdens lange werken zijn één van de 
belangrijkste struikelblokken voor het draagvlak van grote 
infrastructuurprojecten, e.g. de impact op bestaande 
handelszaken, milieuhinder voor omwonenden, extra files door 
omleidingen, jaren van sluipverkeer door woonwijken,… en 
bijgevolg  één van de belangrijkste motivaties tot vorming van 
weerstand. 

Ook in Schiedam valt de lange fasering, ook in voortraject op: 

• Jaren '70: aanleg zandlichaam (onder tunnel) 

• jaren '70 tot 2004: vele pogingen A4DS 

• 2006: Ondertekening IODS-Convenant 

• 2007: Minister Eurlings neemt besluit A4DS 

• 2010: Ondertekening Tracébesluit en bestuurlijke 
overeenkomst IODS 

• zomer 2011: Aanbesteding 

• 18 oktober 2011: Gunning aan A4all  

• Februari 2012: Start uitvoering 

• 18 december 2015: Opening tunnel 

• Oktober 2016: Opening sportvelden (Sportpark Willem-
Alexander) 

• 2016-2030: Gekoppelde binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling 
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1.2.3 ACTOREN 

Aanbeveling 9:  

Community Building: brede toeëigening van het project 

 

 

 

Schematische actorentabel A2 Maastricht (bron: lezing Louis Prompers, SWT 1) 
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Voorgaande schema verzamelt de uitgebreide betrokken actoren 
in de case A2 Maastricht. In onderstaande figuur is de 
projectorganisatie van het projectbureau A2 Maastricht 
geschematiseerd: 

 

 

 

 

 

(bron: lezing Louis Prompers, SWT 1) 
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(I&M)

Provincie 
Limburg

Gemeente 
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Gemeente 
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Projectorganisatie
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1.2.4 BUDGET/FINANCIERING 

Aanbeveling 10:  

Hoge ontwerpkwaliteiten en integraal ontwerp leveren baten 
op lange termijn, maar vergen kosten op korte termijn. 
Bereken de winsten op lange termijn zorgvuldig, als 
hefboom naar de zware investeringen die zullen nodig zijn 
om dit project te realiseren. 

In aansluiting met de vorige aanbeveling die de prioriteiten in 
mobiliteitswerven behandelde, dient ook opgemerkt dat de 
budgettering die vandaag voorzien is voor de Noord-Zuid sterk 
onder de budgetten valt van de best practices die bestudeerd 
zijn. Dit mag wederom niet verwonderen, aangezien het huidige 
voorziene budget uitgaat van een louter mobiliteitsproject over 
de weg. Vandaag wordt nagedacht over een integraal ontwerp, 
dat de voorziene budgetten ruim zal overschrijden. Daarom is 
het essentieel om naast de enorme investering op korte termijn 
ook een duidelijk beeld te scheppen over de maatschappelijke 
en economische winsten op lange termijn.  

Vandaag is met de opstart van de complex project-procedure in 
het Noord-Zuid dossier een momentum gecreëerd om een aantal 
agendapunten van Limburgse ontwikkeling te bundelen in één 
integraal project en diverse plannen van de afgelopen decennia 

tot uitvoering te brengen. Meerdere lokale belangen kunnen 
geïntegreerd worden, samen met het bovenlokale belang, in één 
integraal project. Door een spreiding van de opgave, met zowel 
een mobiliteitsdimensie als een gebiedsontwikkeling hieraan 
gekoppeld, is er ook een spreiding van de kosten mogelijk. 

De prijs van weginfrastructuur is gigantisch, daarom dat het zeer 
zinvol is om een sterke visie te ontwikkelen over wat er allemaal 
kan uitgevoerd worden binnen het totale budget, en hoeveel van 
dit budget naar weginfrastructuur dient te gaan. Zo blijken 
lightrail ontwikkelingen bv. aanzienlijk goedkoper te zijn per 
lopende meter en genereren bovendien blijvende inkomsten na 
aanleg. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten 
gesteld worden, budgetaire redenen zijn immers doorslaggevend 
in het succes van omzetting van visievorming tot uitgevoerd 
project. 

In een tabel op volgende pagina wordt een overzicht gegeven 
van grootteordes van budgetten van grote 
infrastructuurprojecten, ter referentie.  
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BUDGETTEN_GROOTTE-ORDE BUDGETTEN ICONISCHE INFRASTRUCTUURPROJECTEN 
Project Iconische infrastructuurprojecten NOORD-ZUID verbinding 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 

 AUTOSNELWEG 
(standaard uitvoering) 

EUROTUNNEL              
Le Shuttle 

OOSTERWEEL 
Antwwerpen 

BRUSSEL - 
verbreding spoor N-

Z 

Plan 2008: 
omleidingstracé 

Complex project 
2018: Nieuwe 

opportuniteiten  

Omschrijving Autosnelweg Spoorverbinding  
Frankrijk - UK 

Sluiting ringweg 
Antwerpen 

Capaciteits-
vergroting spoor 

Ontsluiting Noord-
Limburg 

Ontsluiting 
Noord-Limburg 

Lengte (km) variabel 50,5 8,5 3,8 8,5 8,5 

Technieken Diverse,  incl. 
kunstwerken 

standaard uitvoering 

Gestuurde boring, 
parallelle kokers 

Schelde- en  
kanaaltunnels  + 

aansluitings-
complexen 

Complexe 
boringen onder 
stad  (planning) 

Grotendeels 
bovengronds,   

ondergronds in open 
sleuf) 

? 

Raming (in €)  15.000.000.000 3.250.000.000 3.600.000.000 420.000.000  (incl. 
30j. onderhoud) 

? 

Alternatieve 
raming (in €) 

  4.000.000.000  600.000.000  (TEN-T 
voorzien) 

 

Kostprijs per 
lopende km 

10 à 50  
miljoen €/km  

300  
miljoen €/km 

380 à 470  
miljoen €/km 

950  
miljoen €/km 

49  
miljoen €/km 

? 

 
Ter vergelijk, in stijgende volgorde van budget grootte-orde:  
Raming aanleg lightrail in eigen bedding: 6 miljoen €/km, in 
rijweg: 10 miljoen €/km, in brug-tunnel: 30 miljoen €/km; 
Raming Grenscorridor N69: 35 miljoen €/km (zie bijlage);  
Raming A11 Brugge: 65 à 160 miljoen €/km (zie bijlage);  
Raming A4 Delft: 124 miljoen €/km;  

Raming aanleg metro: 200 à 300 miljoen €/km; 
Raming Basel ‘Nordtangente’: 409 miljoen €/km (zie bijlage); 
Raming A2 Maastricht: 522 miljoen €/km;  
Raming Singapore ‘North-South Corridor’: 619 miljoen €/km (zie 
bijlage);  
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Grote ondertunnelings- en overkappingsprojecten blijken 
budgettair van een andere grootte-orde te zijn dan het huidige 
voorziene budget voor de Noord-Zuid verbinding. Daarom dat 
het essentieel is zowel de bovenlokale doelstelling (zie 
aanbeveling 1 als de lokale doelstellingen (zie aanbeveling 2) 
zeer helder te definiëren. In de vergeleken uitgevoerde projecten 
is de bovenlokale doelstelling en lokale doelstelling belangrijk 
genoeg geacht om dergelijke investeringen te verantwoorden en 
door te voeren. Een integraalproject dat sterk geïntegreerd is 
vraagt hoge financiële inspanningen. Door de spreiding van de 
‘gunsten’ kan echter ook vanuit diverse domeinen gefinancierd 
worden. Draagvlak voor dergelijke investeringen, zowel op 
beleidsniveau als op burgerniveau, vragen om zeer heldere 
toekomstperspectieven op lange termijn. 

Een mooi voorbeeld van een integraalproject is in bovenstaande 
foto afgebeeld. De Dreirosenbrücke in Basel, als onderdeel van 
de NordTangente is veel meer dan een brug. In het gelijkvloers 
is een programma opgenomen van jeugdwerking, de eerste 
verdieping is een stadssnelweg achter glas dwars door Basel en 
op de derde laag, bovenop het brugdek is er ruimte voor traag 
verkeer. Wandelaars fietsers en hoogwaardig OV passeren in 
open lucht op de bovenste verdieping. Bovendien is er door 
integratie van drie programma’s op 3 niveaus kwalitatieve ruimte 
naast het kunstwerk gecreëerd waar aan speelpleinwerking 
wordt gedaan. Dergelijke innovatieve ontwerp oplossingen zijn 
weliswaar niet goedkoop maar huisvesten diverse programma’s 
en bijgevolg ook diverse en gespreide investeringsbronnen. 

 

 
Dreirosenbrücke, Basel 

 

In de uiteenzetting door Louis Prompers te Maastricht is ook 
verduidelijkt dat de financiering in Maastricht vanop 5 niveaus is 
gerealiseerd: Het Rijk (681 miljoen €), stad Maastricht (93 
miljoen €), gemeente Meerssen (1 miljoen €), de provincie 
Limburg (54 miljoen €) en vanop Europees niveau Ten-T (20 
miljoen €). Deze spreiding van financiële lasten mag niet 
verwonderen, gezien ook de spreiding van maatschappelijke en 
economische winsten voor zowel bovenlokaal als lokaal belang. 

De 93 miljoen € van de stad Maastricht kwamen vrij door álle 
erfpachtgronden van de sociale woningcoörperaties overál in de 
stad te verkopen, om nadien te herinvesteren in de tunnel. 
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DEEL 2: BIJLAGES 
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2.1 RUIMTELIJKE SITUERING EN CONTEXT NOORD_ZUID VERBINDING LIMBURG
2.1.1 RUIMTELIJKE EN PLANNINGSCONTEXT
Situering: Limburg in z’n ruimere omgeving (bron: GoogleMaps) 
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Macroschaal (Limburg): huidige inrichtingsprofiel Noord-Zuid verbinding op provinciaal niveau 
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Mesoschaal: doortocht Houthalen-Helchteren 
Legende: Rood, huidig tracé doortocht Houthalen-Helchteren. In het Zuiden aansluitend aan E314, in het noorden aansluitend aan 2x2 
expressweg. 
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Doortocht Houthalen-Helchteren, huidig inrichtingsprofiel fotoreeks (foto 1 t.e.m. 6) 
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Doortocht Houthalen-Helchteren, huidig inrichtingsprofiel fotoreeks (foto 7 t.e.m. 12) 
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Quick GIS analyse: Geluidsbelasting + Industriezones 

 
          Legende: _GELUIDSBELASTING (geel/oranje); _INDUSTRIETERREINEN (paars) 
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Quick GIS analyse: Geluidsbelasting + Industriezones + Habitatrichtlijngebied 

 
          Legende: _GELUIDSBELASTING (geel/oranje); _INDUSTRIETERREINEN (paars); _HABITATRICHTLIJNGEBIED (groen) 
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Quick GIS analyse: Geluidsbelasting + Industriezones + Habitatrichtlijngebied + Landinrichtingsgebied + Haltes De Lijn 

 
          Legende: _GELUIDSBELASTING (geel/oranje); _INDUSTRIETERREINEN (paars); _HABITATRICHTLIJNGEBIED (groen);           
                                                _LANDINRICHTINGSPROJECT (geel); _HALTES DE LIJN (blauw 
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ONTWIKKELING in context BRV: Noord Limburg en vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden in kaart 
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ONTWIKKELING in context BRV: Vlaanderen in knooppuntwaarde (studie VITO) 

bron: Vito
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ONTWIKKELING Openbaar Vervoer: SPOORLIJNEN + GEPLAND REGIONET (Spartacusplan) 
 
 
 

             
Legende: Rood: huidig treinnet; Blauw: voorgesteld Spartacusplan
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2.1.2. NEDERLANDSE CONTEXT
 
De Noord-Zuidverbinding vervolgt z’n traject op Nederlands 
grondgebied richting Eindhoven onder de naam: Grenscorridor, 
N69.  
 
Ook in Nederland is er een lang proces voorafgegaan aan de 
aanpak van dit gedeelte van de Noord-Zuidverbinding (op 
Nederlands grondgebied). Er is beslist een 2x1 
wegeninfrastructuur aan te leggen door open gebied, 80km/u 
maximum snelheid. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
NL_GRENSCORRIDOR_N69_8,5km 

PROJECTFICHE GRENSCORRIDOR_N69 (Nederlands gedeelte NZ) 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                             

Doelstellingen (communicatie) Noordzuid verbinding, deel Nederland 

Omschrijving infrastructuurproject 2X1, max 80km/u 

Lengte (in km) 8,5 

002_BUDGET Raming (in €) 300.000.000 

 Kostprijs in miljoen €/km 35 
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NL_GRENSCORRIDOR_N69_8,5km  
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NL_GRENSCORRIDOR_N69_huidige doortocht Valkenswaard 
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NL_GRENSCORRIDOR_N69_beeld voor / na 
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NL_GRENSCORRIDOR_N69_beeld voor / na 
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2.2 QUICK SCAN_REFERENTIEPROJECTEN 
2.2.1 REFERENTIEPROJECTEN 
 
In deze eerste fase van het onderzoek is een brede waaier aan 
referentieprojecten aangereikt en aan een quick scan 
onderworpen. Een afwegingskader voor selectie voor verder 
onderzoek werd opgesteld. Deze eerste brede selectie kwam tot 
stand door literatuuronderzoek, desktop research en selectie uit 
bestaand onderzoek van de onderzoeksgroep.  

Deze brede selectie werd gepresenteerd aan de stuurgroep op 
22/02/2018. Parallel werd ook een evaluatiekader opgebouwd, 
met criteria die zowel ruimtelijke aspecten (multimodaliteit, 
impact stadsontwikkeling, publieke ruimte, ecologische 
meerwaarden, energie,…) als procesmatige kwaliteiten 
(participatie, fasering, actoren, financiering,…) behelzen. De 
criteria die ondermeer van belang kunnen zijn, zijn:  

• Type infrastructuur: type weg  

• Realisatiegraad 

• Publiek draagvlak voor de infrastructuur  

• Mate van integratie  

• Innovativiteit  

• Transfereerbaarheid zowel bestuurlijk als ruimtelijk  

 

Tijdens deze eerste stuurgroep werd zowel een selectie gemaakt 
van de drie te bestuderen best practices in fase 2, als het 
evaluatiekader scherp gesteld. 

16 projecten werden aan een Quick scan onderworpen, 
geselecteerd uit een ‘long list’ aan best practices gerelateerd aan 
het onderzoeksonderwerp. De 16 geselecteerde projecten: 

01_DELFT-SCHIEDAM_A4 

02_BRUGGE_A11 

03_FRIESLAND_DE CENTRALE AS N356 

04_PARIS_JARDINS WILSON 

05_PARIS_RIVE GAUCHE 

06_MAASTRICHT_A2 

07_ANTWERPEN_OVERKAPPING RING 

08_SINGAPORE_NORTH SOUTH CORRIDOR 

09_BASEL_NORDTANGENTE 

10_AMSTERDAM_WIBAUTSTRAAT 

11_BERGAMO_RED KILOMETER 

12_GOIRLE_GELUIDSWALWONINGEN 

13_EINDHOVEN_FLIGHT FORUM 

14_BURGOS_CALLE DE ALICANTE 

15_FREIBURG_MERZHAUSER STRASSE_VAUBAN 

16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING 

De overige projecten uit de long list worden voor de volledigheid 
ook opgesomd, deze zijn aan geen verdere quick scan 
onderworpen wegens te afwijkende schaal of andere criteria die 
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te weinig affiniteit hebben met NoordZuid verbinding. Overige 
projecten uit long list: 

1. Overkappingsprojecten 

• Keulen, Am Leystapel 

• (plan) Valence, A7 

• Hamburg, A7 

• Madrid M30 

 

2. Ondertunnelingsprojecten 

• Parijs, A86 tunnel Versailles-Malmaison (Duplex A86):10km , 
vrije hoogte 2,55m (vrachtwagens niet toegelaten) 

• Marseille, tunnel Prado Carénage (vrachtwagens niet 
toegelaten) en tunnel Prado Sud (vrachtwagens niet 
toegelaten) 

• De Big Dig, Boston 

• Amsterdam, Zuidasdok 

• Luik, A602:doortocht 

• Varna-Bressanone (MoDus Architects) 

 

 

3. Multimodaliteitsprojecten 

• Hardbrücke, Zürich: multimodaal station (vervlechting autoweg 
met trein en buslijn) 

• Lyon, Nice, Straatsburg: Lightrail in ringlandschap 
geïntegereerd 

• Straatsburg: Terminus Hoenheim North: multimodale station 
(Zaha Hadid) 

• Atlanta Beltline: multimodale groene ruimte 

• Toronto,Queens Quay Boulevard: incl. fiets- en 
voetgangerszone 

 

4. Brugprojecten 

• Melbourne: geluidswal + voetgangersbrug (Tonkin Zulaikha 
Greer & Taylor Cullity) 

• Glasgow: ruimte onder brug (7N Architects) 

• Station Koge North, Kopenhagen: brug 

 

 

Op de volgende pagina’s volgt de quick scan van de 16 
geselecteerde projecten. Er worden telkens enkele afbeeldingen 
van het project getoond en een projectfiche voor benchmarking.
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01_DELFT-SCHIEDAM_A4_7km 
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01_DELFT-SCHIEDAM_A4_A4all(Boskalis/Heijmans/VolkerWessels) 
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01_DELFT-SCHIEDAM_A4 
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01_DELFT-SCHIEDAM_A4 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_01: SCHIEDAM-DELFT, A4 (Nederland) 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Economische belangen, bereikbaarheid Rotterdam en Den Haag 

Omschrijving infrastructuurproject Autosnelweg, uitbreiding capaciteit. 

Lengte (in km) 7 

Technieken Bovengronds + deels verzonken + open sleuf tunnelwerken 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Landschappelijke inpassing, respect ecologische structuren. 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Leefbaarheid Overschie aanpakken, ecologische systemen 
vrijwaren. Aquaduct / Ecologische passage / Groenblauwe 
slinger. Geluidsschermen. Landschappelijke benadering. 
Voorbereidende grondwerken sportterreinen Schiedam. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

Flankerende  fietsinfrastructuren, recreatieve verbinding. 
Sluipverkeer onderliggend netwerk oplossen 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

PPC (Public Private Comparator) / D&C (design & construct), 60 miljoen 
bijdrage van derden 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd Tracébesluit in 1965, protest wegens aanpak landschappelijke 
inpassing. Herstart 2007: 5j. planning + 4j. uitvoering. Voltooid in 
2016.  

004_BUDGET Raming (in €) 869.000.000 (incl. 8j. onderhoud tunneltechn. installaties) 

 Kostprijs in miljoen €/km 124 
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02_BRUGGE_A11_12km 
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02_BRUGGE_A11_ViaBrugge (Grontmij/Zwarts&Jansma/Bureau Bas Smets/JanDeNulGroup) 
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02_BRUGGE_A11 
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02_BRUGGE_A11 
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02_BRUGGE_A11 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_02: BRUGGE, A11 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Economische belangen, ontsluiting zeehaven, toerisme,… 

Omschrijving infrastructuurproject Autosnelweg, verbinding Brugge-Knokke-Heist 

Lengte (in km) 12 

Technieken Bovengronds + open sleuf tunnelwerken 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Landschap structurerend in ontwerp 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Leefbaarheid en woonkwaliteit van de regio verbeteren. Doorgaand 
verkeer over Havenrandweg-Zuid en N376 verminderen. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

Flankerende  fietsinfrastructuren, 15km nieuwe fietspaden, verlichte 
fietstunnels en paden langs water en groene bermen. 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

PPS (Publiek Private Samenwerking) / DBFM-contract. AWV / TV 
Arcadis-Technum: referentieontwerp / Consortium ‘Via A11’ (Jan 
De Nul, Zwarts&Jansma, Bureau Bas Smets) /… 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd 4j. uitvoering (planningsfase niet meegerekend). Voltooid 2017 

004_BUDGET Raming (in €) 770 miljoen à 1,9 miljard                      (‘beschikbaarheidsvergoeding’: 
13à16 miljoen/kwartaal) 

 Kostprijs in miljoen €/km 65 à 160 (te betalen over 30j.) 
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03_FRIESLAND_DE CENTRALE AS N56_24km 
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03_FRIESLAND_DE CENTRALE AS N56_ontwerp NEXT 
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03_FRIESLAND_DE CENTRALE AS N56_gebiedsontwikkeling / programma / communicatie 
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03_FRIESLAND_DE CENTRALE AS N56 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_03: FRIESLAND_DE CENTRALE AS 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Capaciteit, Gebiedsontwikkeling 

Omschrijving infrastructuurproject Autosnelweg, verbinding Noord-Zuid, Dokkum-Bergum 

Lengte (in km) 24 

Technieken Bovengronds, 35 kunstwerken 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Gebiedsontwikkeling, landschap. Contrast landschap vs. snelweg 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Nationaal Landschap ‘de Noardlike Fryske Wâlden’ wordt getoond 
(View from the road). Enorme waaier aan flankerende projecten. 
Eenheid in kunstwerken. Lichtplan: de centrale as wordt niet 
belicht, kruisingen wel. Max snelheid: 100km/u 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

De centrale as 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd Voltooid 2016 

004_BUDGET Raming (in €)  

 Kostprijs in miljoen €/km  
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04_PARIS_JARDINS WILSON_1,3km 
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04_PARIS_JARDINS WILSON 
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04_PARIS_JARDINS WILSON_ontwerp: Michel Corajoud 
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04_PARIS_JARDINS WILSON 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_04: PARIS, Jardins Wilson 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Doorstroming, scheiden doorgaand en lokaal verkeer. 

Omschrijving infrastructuurproject Overkapping van A1 stadsautosnelweg 

Lengte (in km) 1,3 

Technieken Overkapping 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit “Si l’urbanisme est fort, l’architecture suivra” (Yves Lion, arch. 
ATL) 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Door overkapping ruimte maken voor nieuwe gebiedsontwikkeling 
in rand. Overkapte ruimte als parkgebied, sport, recreatie en 
groene boulevard aangelegd. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

OV-, fiets- en wandelstroken in nieuwe boulevard. 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

- 

 Participatie - 

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd Voltooid in 1997 (In kader van Euro ’98, aanleg Stade de France) 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 
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05_PARIS_RIVE GAUCHE_2km 
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05_PARIS_RIVE GAUCHE 
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05_PARIS_RIVE GAUCHE 
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05_PARIS_RIVE GAUCHE 
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05_PARIS_RIVE GAUCHE 
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05_PARIS_RIVE GAUCHE 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_05: PARIS, Rive Gauche 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Hoofdzaak is gebiedsontwikkeling, niet infrastructuurproject 

Omschrijving infrastructuurproject Overkapping van 26ha spoorbedding, nieuw stadskwartier 

Lengte (in km) 2 

Technieken Overkapping spoorbedding + groot bouwprogramma 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Gebiedsontwikkeling volledig nieuwe quartier.  

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

130ha gebiedsontwikkeling dankzij 26ha overkapping. 20.000 
nieuwe bewoners, 7.500 nieuwe woningen (3.000 sociale, 3.000 
familiale en 1.500 studentenwoningen). 745.000 m2 bureaus, 
405.000 m2 commerciële activiteiten, 60.000 werknemers, 
665.000 m2 publieke ruimte, 98.000 m2 groenvoorzieningen. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

OV-, fiets- en wandelstroken in nieuwe boulevard. 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

SEMAPA 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd In uitvoering sinds 2001, 2025 voltooiing. (24j. uitvoering) 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 

 
 



 

 78 

06_MAASTRICHT_A2_2,3km 
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06_MAASTRICHT_A2 
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06_MAASTRICHT_A2 
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06_MAASTRICHT_A2 
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06_MAASTRICHT_A2 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_06: MAASTRICHT, A2 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Doorstroming, capaciteit, scheiden verkeersstromen 

Omschrijving infrastructuurproject Ombouw N2 (2x2 autoweg door stad uit jaren ’60) tot A2  

Lengte (in km) 2,3 (tunnel) 

Technieken Eerste dubbellaagse tunnel ‘voor alle verkeer’ (ook vrachtwagens, 
autobussen en gevaarlijk transport) in Europa. 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Groene loper 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

30.000 m2 bedrijfsvastgoed, 1.100 nieuwe woningen, groene 
loper 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

Bovengrondse ontwikkelingen, uitbreiding fietsinfrastructuren. 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

PPS (50% publiek, 50% privaat) / pDB-contract. Veel grondposities 
voor Maastricht. Stad + andere overheden zijn aanbesteder. 
Marktpartijconsortium is projectuitvoerder. 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd Planning 8j., Uitvoering: 2010-2018 (oplevering groene loper) 

004_BUDGET Raming (in €) 1.200.000.000 

 Kostprijs in miljoen €/km 522 
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07_ANTWERPEN_OVERKAPPING RING_15km 
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07_ANTWERPEN_OVERKAPPING RING 
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07_ANTWERPEN_OVERKAPPING RING 
 

07_ANTWERPEN_OVERKAPPING RING 
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PROJECTFICHE REFERENTIIE_07: ANTWERPEN, OVERKAPPING RING 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Scheiden doorgaand en plaatselijk verkeer, capaciteitsvergroting 

Omschrijving infrastructuurproject Overkapping + gebiedsontwikkeling ring 

Lengte (in km) 15 

Technieken Overkapping 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Leefbaarheid nabij ring 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

In opmaak 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

In opmaak 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

 

 Participatie Burgerbewegingen doorslaggevend in procesverloop (Ringland, 
stRaten-generaal,..). Intendant als ontmijner 

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd In opmaak 

004_BUDGET Raming (in €) 9.000.000.000 

 Kostprijs in miljoen €/km 600 
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08_SINGAPORE_NORTH-SOUTH CORRIDOR_21km 
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08_SINGAPORE_NORTH-SOUTH CORRIDOR 
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08_SINGAPORE_NORTH-SOUTH CORRIDOR 
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08_SINGAPORE_NORTH-SOUTH CORRIDOR 
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08_SINGAPORE_NORTH-SOUTH CORRIDOR 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_08: SINGAPORE, North-South Corridor 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Doorgaand verkeer, capaciteitsverhoging. 1ste “integrated 
transport corridor” van eiland over ganse lengte 
(OV/fiets/wagen)  

Omschrijving infrastructuurproject Ombouw bestaande verbindingsautosnelweg dwars door stad 

Lengte (in km) 21 (waarvan 4,1 stadstunnel) 

Technieken o.a. tunnel 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Plan kadert in globaal plan Singapore pro OV/fietsen/wandelen 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Revitalisatie van buurt. Groene wandelboulevard door 
Bencoolenstreet. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

OV, fiets- en wandelpaden bovengronds. Expresssnelweg in 
tunnel. 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

Land Transport Authority 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd 9j. uitvoering. (2017-2026) 

004_BUDGET Raming (in €) 13.000.000.000 

 Kostprijs in miljoen €/km 619 
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09_BASEL_NORDTANGENTE_3,18km 
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09_BASEL_NORDTANGENTE_Dreirosenbrücke 
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09_BASEL_NORDTANGENTE_Novartis, campus Basel 
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09_BASEL_NORDTANGENTE 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_09: BASEL, Nordtangente (Zwitserland) 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Verbetering verbinding autosnelwegen, doorstroming 

Omschrijving infrastructuurproject Verbindingsautosnelweg dwars door stad, missing link 

Lengte (in km) 3,18 

Technieken Boring onder bestaand stadsdeel (onder gebouwen) 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Ingezet op maatschappelijke meerwaarde 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Dreirosenbrücke: sport- en gemeenschapsvoorzieningen in 
landhoofd brug. Groen en recreatie gebied naast landhoofd. 
Vastgoedontwikkeling onrechtstreeks: aansnijding en 
ontwikkeling aanpalende gebieden, NOVARTIS Campus. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

OV, fiets- en wandelpaden bovengronds. Autosnelweg in ruimte 
afgesloten door glas, in brug t.h.v. kruising met de Rijn . 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

100% publieke financiering (2/3 federaal, 1/3 kanton) 

 Participatie - 

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd totaal: 18j. (4j. planning + 14j. uitvoering). 

004_BUDGET Raming (in €) 1.300.000.000 

 Kostprijs in miljoen €/km 409 

 
 



 

 96 

10_AMSTERDAM_WIBAUTSTRAAT_1km 
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10_AMSTERDAM_WIBAUTSTRAAT 
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10_AMSTERDAM_WIBAUTSTRAAT 
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10_AMSTERDAM_WIBAUTSTRAAT_ontwerp: Buro Sant en co 
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10_AMSTERDAM_WIBAUTSTRAAT 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_10: AMSTERDAM, Wibautstraat 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Behouden functie van verkeerscorridor 

Omschrijving infrastructuurproject Heraanleg Wibautstraat als stadsboulevard 

Lengte (in km) 1 

Technieken Alles bovengronds, behalve metro ondergronds. 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Drukke stadsboulevard in dialoog met omgeving 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

4 bomenrijen als structurerend lijnelement in wirwar aan 
bouwlijn. Ontwikkeling in randbebouwing (o.a. huisvesting 30.000 
studenten, Volkshotel, grote mix van functies). Vaak ‘lelijkste 
straat van Nl. genoemd, nu ‘Knowledge Mile’. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

Groene golf’ verkeersregeling. Metro ondergronds (lijnstad model 
op micro schaal). Fietscorridor, aan beide zijden 2 richtings 
fietsverkeer 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

Gemeente Amsterdam, ontwerp: BURO SANT EN CO 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd Supervisie 2009-2016, uitvoering 2010-2013 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 
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11_BERGAMO_RED KILOMETER_1km 
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11_BERGAMO_RED KILOMETER_ontwerp: Jean Nouvel 
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11_BERGAMO_RED KILOMETER_ontwerp: Jean Nouvel 
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11_BERGAMO_RED KILOMETER 

PROJECTFICHE REFERENTIIE_11: BERGAMO, rode kilometer 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Utiliteitsbouw naast bestaande autosnelweg. 

Omschrijving infrastructuurproject View from the road 

Lengte (in km) 1 

Technieken Beeldbepalende rode muur die identiteit verleent aan site. 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Identiteit bepaalt het ontwerp. View from the road. 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Geluidsscherm = identiteit voor private ontwikkeling. Kantoren en 
technologie center voor onderzoek en productie van prototypes 
Brembo. (28.000m2) Bij uitbreiding kan er grotere 
gebiedsontwikkeling ontstaan. 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

- 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

Private opdrachtgever: Brembo.  
Ontwerp: Atelier Jean Nouvel voor Brembo 

 Participatie  

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd 2001-2007. Voltooid. 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 
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12_GOIRLE_A58_GELUIDSWALWONINGEN_0,72km 
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12_GOIRLE_GELUIDSWALWONINGEN_ontwerp: buro Lubbers-CrepainBinst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_GOIRLE_GELUIDSWALWONINGEN 
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PROJECTFICHE REFERENTIIE_12: GOIRLE 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Dialoog met steenweg/snelweg 

Omschrijving infrastructuurproject  

Lengte (in km) - 

Technieken - 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Identiteit, dialoog, ‘view from the road’, ultieme verdichting 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Nieuwe gebiedsontwikkeling kan ontstaan in tweede linie. 
Optimaal ruimtegebruik. Woning=geluidscherm 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

- 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

- 

 Participatie - 

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd - 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 
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13_EINDHOVEN_FLIGHT FORUM_MVRDV 
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13_EINDHOVEN_FLIGHT FORUM_MVRDV 
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13_EINDHOVEN_FLIGHT FORUM_MVRDV 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_13: EINDHOVEN Flight Forum 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Aanleg bedrijventerrein 

Omschrijving infrastructuurproject  

Lengte (in km) - 

Technieken - 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit VERKEERSSTROMING uitgangspunt stedenbouwkundig ontwerp. 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Industriezone 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

- 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

- 

 Participatie - 

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd Uitvoering:1997 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 
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14_BURGOS_CALLE DE ALICANTE_HERZOG DE MEURON_MICHEL DESVIGNE 
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14_BURGOS_CALLE DE ALICANTE_HERZOG DE MEURON_MICHEL DESVIGNE 
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14_BURGOS_CALLE DE ALICANTE_HERZOG DE MEURON_MICHEL DESVIGNE 
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14_BURGOS_CALLE DE ALICANTE 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_14: BURGOS 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Landschappelijke doortocht 

Omschrijving infrastructuurproject  

Lengte (in km) - 

Technieken - 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Lanschapsontwerp in doortocht 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

Busstrook, Fietsstrook, 2x1 autostrook, geprolongeerde 
middenberm 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

- 

 Participatie - 

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd - 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 
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15_FREIBURG_MERZHAUSER STRASSE_VAUBAN 
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15_FREIBURG_MERZHAUSER STRASSE_VAUBAN 
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15_FREIBURG_MERZHAUSER STRASSE_VAUBAN 
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15_FREIBURG_MERZHAUSER STRASSE_VAUBAN 
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15_FREIBURG_MERZHAUSER STRASSE_VAUBAN 
PROJECTFICHE REFERENTIIE_15: FREIBURG_VAUBAN 

001_BOVENLOKALE  
OPGAVE                      
= aanleiding project         

Doelstellingen (communicatie) Duurzaamheid / Modal shift naar OV 

Omschrijving infrastructuurproject  

Lengte (in km) - 

Technieken - 

002_LOKALE 
MEERWAARDE                           
actief opzoeken! 

Benadering / Identiteit Duurzaamheid / Modal shift naar OV 

Gebiedsontwikkeling: bedrijfsvastgoed / 
woningen / groenblauwe netwerken / 
ecologische structuren / maatschappelijke 
projecten 

Duurzame wijk, hoge densiteit, Leefbaarheid / Bereikbaarheid 

Mobiliteit: Multimodaliteit / lokale 
ontsluitingen 

OV primeert. 3 schaalniveaus: Verbindingsweg, ontsluitingsweg, 
toegangsweg 

003_PROCES Actoren / Rolverdeling / Financiering / 
Contract / Grondposities 

- 

 Participatie - 

 Fasering / Plannings- en uitvoeringstijd - 

004_BUDGET Raming (in €) - 

 Kostprijs in miljoen €/km - 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_LEUVEN DIESTSESTEENWEG 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_LEUVEN DIESTSESTEENWEG 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_GENT RING 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_GENT RING 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_OOSTENDE ELISABETHLAAN 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_BORDEAUX 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_BOLOGNA 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_HOUTHALEN 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_BURGOS_CALLE ALICANTE 
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16_STADSBOULEVARDS_RINGWEGEN_SCHAALOEFENING_AMSTERDAM WIBAUTSTRAAT 

 

 

 



 

 130 

2.2.2. SELECTIECRITERIA_REFERENTIEPROJECTEN 
  

De selectiecriteria, voor opvolging in fase 2 (SWT’s) werden 
scherpgesteld tijdens een eerste stuurgroep op 22/02/2018 en 
herleid tot 2 hoofdcriteria: 

 

1. TRANSFEREERBAARHEID 

• Ruimtelijke context: doortochten / natuurgebieden 

• Plannings- en procescontext 

• (Politieke context) 

 

2. INNOVATIVITEIT 

• Ontwerpkwaliteiten: integraal ontwerp 

• Multimodaliteit 

 

 

 

 

 

Op basis van deze criteria werd een selectie gemaakt voor de 
snelwegtafels in fase 2. In gezamelijk overleg met de 
opdrachtgever werd gaandeweg het traject gekozen voor 2 
projectbezoeken en één expertensessie in Antwerpen. De 
selectietabel op volgende pagina toont een ranking van 
projecten op basis van deze selectiecriteria die leidde tot de 
volgende 2 plaatsbezoeken voor verdere uitdieping: 

• A4 Delft (Nl) 

• A2 Maastricht (NL) 
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SNELWEGTAFEL_SELECTIE  
 
        001_     002_    SCORE  
        TRANSFEREERBAARHEID  INNOVATIVITEIT 
        (context: Ruimtelijk/Plan/Politiek/Proces) (integraal ontwerp/multimodaliteit) 

 
01_DELFT-SCHIEDAM_A4       +++     +++      ++++++  

02_BRUGGE_A11      ++++     +++      +++++++  

03_FRIESLAND_DE CENTRALE AS N356   ++     +++      +++++  

04_PARIS_JARDINS WILSON    ++     +++      +++++  

05_PARIS_RIVE GAUCHE       +     +++      ++++  

06_MAASTRICHT_A2      ++++     +++      +++++++  

07_ANTWERPEN_OVERKAPPING RING   ++     +++      +++++  

08_SINGAPORE_NORTH SOUTH CORRIDOR    ++     +++      +++++  

09_BASEL_NORDTANGENTE    ++     ++++      ++++++  

10_AMSTERDAM_WIBAUTSTRAAT    +++     ++      +++++  

11_BERGAMO_RED KILOMETER      +++     ++      +++++  

12_GOIRLE_GELUIDSWALWONINGEN     +++     +++      +++++  

13_EINDHOVEN_FLIGHT FORUM    ++     ++      ++++  

14_BURGOS_CALLE DE ALICANTE      +++     +++      ++++++  

15_FREIBOURG_VAUBAN       +++     ++++      +++++++  

16_STADSBOULEVARDS_SCHAALOEFENING   
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2.3. SNELWEGTAFELS 
 
Deze snelwegtafels SWT’s zijn opgevat als workshops, als een 
leertraject voor de diverse actoren betrokken in dit traject. De 
onderzoeksgroep presenteerde aan de opdrachtgever telkens 
één van de geselecteerde best practices en hanteerde daarvoor 
het evaluatiekader als richtsnoer. Naast de opdrachtgever en het 
onderzoeksteam werd de tafel uitgebreid met 
ervaringsdeskundigen en stakeholders van de 
NoordZuidverbinding. Per project werd een projectleider of 
ontwerper, die nauw betrokken was bij het project uitgenodigd 
om, aanvullend aan de presentatie, te getuigen over de 
verschillende kwaliteiten van het project als de genomen 
hindernissen. Hun rechtstreekse aanwezigheid stelde de 
opdrachtgever in staat om directe en onvoorziene vragen te 
stellen en anderzijds was er de mogelijkheid voor de deelnemers 
(betrokken actoren Noord-Zuid) om interessante inzichten te 
detecteren bij de projecten van hun collega’s. Inzicht verwerven 
in de struikelblokken, ontwerpkwaliteiten en procesmatige 
remedies van best practices kwamen aan bod. 
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2.3.1. SWT1_MAASTRICHT_A2 
 
Datum studiebezoek A2 Maastricht: 26/04/18 
 
Als deskundige voor dit project werd dhr. Louis Prompers 
uitgenodigd. Louis Prompers is vanuit een onafhankelijke 
zelfstandige rol sinds 2006 de Projectdirecteur voor het Project 
A2 Maastricht "De Groene Loper" als gemandateerd 
Opdrachtgever namens de vier samenwerkende Publieke 
Partijen. Voor die tijd was hij werkzaam bij de Gemeente 
Maastricht in verscheidene directionele rollen op het gebied van 
de beleidsterreinen Stadsontwikkeling en Grondzaken, Stedelijke 
Economie en Stadsbeheer. In 2014 en 2015 was hij tevens o.a. 
adviseur voor het Project Zuidasdok in Amsterdam te weten: 
voorzitter van de Tenderboard en vervolgens voorzitter van Gate 
Review-teams Projectbeslissing en Marktbenadering. Louis 
Prompers gaf een wervelende uiteenzetting over het project A2 
Maastricht tijdens deze studiedag en bleef ook de rest van de 
dag ter beschikking voor vragen, debat en terugkoppeling naar 
project NoordZuid. 

 
Gouverneur Reynders in gesprek met projectleider Louis Prompers, Maastricht 2018 
© Raf Ilsbroekx 
Dagprogramma Maastricht: 
10.00 uur  
• Ontvangst in Informatiecentrum,  
• Presentatie door de heer Prompers met vraag- en 

antwoord/interactief gedeelte. 
12.30 – 13.30 uur             
• Lunch 
13.30 – 14.30 uur             
• Site bezoek: Wandelen over de Groene Loper 
15.00 – 16.00 uur             
• Terugkoppeling bij ‘Bistrot on Top’ gevestigd aan de Groene 

Loper 
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Rondleiding met projectleider Louis Prompers, Maastricht 2018 © Raf Ilsbroekx 
Overzicht feiten en informatie, quickscan uit lezing Louis 
Prompers: 
 
• Projectbureau werd gemandateerd door 4 partijen. Louis 

Prompers werd gevraagd door het Rijk om het coördineren. 
Sinds 2006 aan de slag. 

• Dec 2016: ingebruikname tunnel 
• 2018 inhuldiging Groene Loper. 
• Publicatie Het A2-Maastricht model. 
• Schroedersprijs 2017 voor innovatieve projecten (brochure) 
• Evaluatie van het participatiemodel (rapport) 
• Prof. Weijnen (TUDelft) dir. Next Infrastructure Inclusieve 

Stad (speech uitgeschreven) 

• Events: Gala in de tunnel, eerste vakantierit, marathonloop, 
laatste stempel, laatste schep grond,… 

• Tunneltechnieken: Cut-and-cover in het algemeen. Dak-en-
wand system wanneer dicht bij woningen, zo werd de 
Gemeenteflat gespaard! 

• 200 woningen werden onteigend. Sociale werkplaats 
regelde de verhuis. Stromannen werden geneutraliseerd 
door met de mensen gaan praten. 

• Contract met TomTom (navigatiesoftware) om aan te tonen 
dat de tijdelijke A2 geen reistijdverlenging betekende. 

• Contract met aannemer + ontwerper (landschap en 
stedenbouw: West8) 

• Globale ligging van de A2-varianten: 
• Aanvakelijk geen probleem. Sinds jaren `90 erkenning van 

probleem,  maar geen geld. 

• Enquete stadsbewoners en regio over toltunnel: 70% voor 

• Nadien bleef Stad Maastricht lobbyen bij het Rijk, studie 
“De weg kwijt”: vanuit visionaire opzet een visie op inhoud 

• Formele spoor: MER-studies varianten, en daarnaast 
informele spoor, dat ook het ruimtelijke ordening-verhaal 
erkent (verkend). 

• MER: 13 varianten > nadien getrechterd tot 4 varianten 

• sc1: optimaliseren bestaande 

• sc2: tunnel 

• sc 3: westelijke randweg 

• sc 4: oostelijke randweg 
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• Nog 4 jaar vooraleer er een keuze was van definitief 
scenario 

• grote groep ging voor banaal kosten-baten A met B 
verbinden: Oostelijk tracé kwam beter uit vanuit dit oogpunt 

• Westelijke tracé en bestaande tracé vielen snel af 

• Ondertunneling en Oostelijke tracé bleven over 

• Grote vraag: tunnel, hoe doe je dat en over welke lengte. 
bv. Amstelveen is niet gelukt, daar halve bak geworden 

• Als laatste viel het Oostelijke tracé af om diverse redenen:  
1. Omdat de stad wou gaan voor een “compacte stad 

in open landschap”. Maastricht als “industriestad” 
evolueert naar “dienstenstad”. Internationale 
concurrentie. Mooie stadskern op wandelafstand de 
rand. 

2. Oostelijke tracé was goed voor transitverkeer, maar niet 
voor stedelijk verkeer. 

• Openbaar vervoer koppelingen: studie naar synergie met 
spoor. Op bepaald moment is overwogen om spoorlijn ook in 
de tunnel te leggen. 

• Keuze via projectbureau dat erkenning op papier wou en 300 
miljoen door Rijk engagement voor dit probleem (2003). Maar 
dat was niet genoeg voor hele project. Toch getekend om dat 
al binnen te halen. 

• 2003-2006: uitvechten over welk soort tunnel. Dat heeft geleid 
tot overeenkomst tussen Rijk en Gemeente Maastricht, 
Gemeente Meerssen en Provincie Limburg. 

• Voorbeeldproject Ten-T van 20 miljoen erbij. In totaal budget 
849€/miljoen 

• Stad legt 93 miljoen € bij, door alle erfpachtgronden van 
sociale woningcoörperaties OVERAL in de stad te verkopen, 
om nadien te herinvesteren in de tunnel. 

• Markt werd volledige vrijheid gegeven in keuze trace: 
flexibiliteit in bevraging markt. Risicovol want men kon nog 
bezwaren bij Raad v State indienen over trajectkeuze op dat 
moment. 

• Vanuit draagvlakbevraging inzicht in beste trajectkeuze. Is 
Raad v State ook gevoelig voor, over grondigheid van het 
participatietraject. 

• Normaal eerst Rijk tracébesluit en nadien Gemeente maakt 
RUP. Hier is het parallel gebeurt. 

• Eerst MER, dan pas wedstrijdverloop 

• Opmerking: Houthalen-Helchteren heeft een RUP-procedure 
maar enkel voor het tracé, niet over het volledige gebied. > is 
noodzakelijk voor complex project! Dus te re-framen als 
geïntegreerd stadsvernieuwingsproject. 

• Basisscope (goede doorstroming,…) + Wensen (ruimtelijke 
meerwaarde, commerciële meerwaarde) = Ambitienota 

• Ook de gebiedsontwikkeling was onderdeel van de 
marktbevraging: wie kan meeste meerwaarde realiseren? 
(Strukton > bood 50 miljoen voor ontwikkeling + 20miljoen 
bouwrijp maken). 10 jaar in de planning voor gerekend. 

• Nu: Gemeenteflat gerenoveerd, AH gebouwd 



 

 136 

• 1 jaar onderhandeld met 5 consortia. Was te lang om in het 
geheim te doen. Kost de markt ook geld. Na drie maanden 
vermindert naar 3 kandidaten. 10miljoen geinvesteerd per 
partij. Elke kandidaat kreeg 3,5 miljoen ontwerpvergoeding. 

• Consortia: Design and Construct 

• Vroege MKBA-studie had geholpen om een stukje te 
objectiveren. 

• Alle communicatie verliep via het projectbureau. Ook de 
wethouders! 

• Actiegroepen mogen rechtstreeks met de marktpartijen ook 
nog eens verlangens bespreken 

• Opmerkingen: verwerken/niet verwerken/doe u voordeel 
hiermee.  

• Externe commissie maakte de beslissing in 2009. 

• Ook de krant werd uitgelegd op te letten op de toonzetting. 

• Belang van ver doorgedreven participatie in de wijken 

• Koepel van 15mensen over 5 buurten die alle input 
verzamelden en maandelijks overleggen 

• Bedrijvenplatform (bedrijven, binnenstad winkeliers,…) 

• Bezoekerscentrum dagelijks open maar ook 2 avonden in de 
week. 3 aanspreekbare stewards liepen continu rond op de 
werf en gingen ook de wijken in. Eerlijke open communicatie 
over de werken die er zitten aan te komen (tonen begrip). Ook 
servicelijn. Ook infopunt Schade A2 Maastricht via de 
Universiteit (convenant et prof. en studenten die alles komen 
opmeten bij schade als onafhankelijk bureau). 

• Tijdelijk omgelegde rijksweg en tijdelijk naast de bouwputten 
ook. 

• ADR verkeer gaat ook door de tunnel. 

• Projectbureau kost 7,5miljoen € op 6 jaar. Zit administratief 
onder de gemeente. 

• Co-design gebiedsontwikkeling met 30 personen: samen hele 
dag ontwerpen (buurtbewoners, stedenbouwkundige 
ontwerpers,…) met cartoontekenaar 

• Bouwen van vertrouwen. Samenwerken als antidotum tegen 
scepticisme. Overlegstructuur waarin emotie gemanaged 
wordt. 

• Loskomen van formele structuren en processen. 

• Open, transparant en eerlijk proces organiseren waarmee je 
iedereen meeneemt 

• 4 essentiële focuspunten van Louis Prompers: 
1. Focus op inhoud i.p.v. proces 
 
• Sturen op gemeenschappelijke ambitie gebaseerd op bereiken 

maximaal synergie van mobiliteit en leefbaarheid.  
• De som is meer dan de  optelsom der delen. 
• Integraal denken i.p.v. sectoraal is een must. Dus opheffen 

verkokering. 
• Alles dienstbaar maken aan de opgave. 

• Minimaliseren verhard/versteend oppervlakte en heling van 
stadsdelen. 

• Vraagt: overtuigingskracht, kweken enthousiasme, durf, 
lef en volharding 

• Van Stakeholders Shareholders maken 
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• In normale mensentaal: eenieder verliefd laten worden 
op de inhoud 

 

 
Visualisering en framing van project Maastricht (bron: presentatie Louis Prompers) 
Succes te danken aan krachtig en consistent stads- en 
regionaal bestuur en visionairs bij RWS en verbindend 
projectmanagement 
 
 
2. Focussen op de kunst van het samenwerken i.p.v. elkaar 
beconcurreren 

 
• Bongenootschappelijk zowel publiek/publiek als publiek/privaat 
• Leren luisteren, elkaar niet in de rede vallen en op basis van 

consensus overeenstemming 
• Gelijkwaardigheid van partijen en personen 
• Respect 
 

Een project is zo goed als de kwaliteit van de samenwerking 
(Louis Prompers, 2018) 
 
 
3. Sturen op participatie i.p.v. ingekapselde inspraak 
 
• Organiseren dat participatie een volwassen plaats krijgt 
• Ruimte geven voor inbreng en durven kwetsbaar op te stellen 
• Evenwicht brengen tussen technische kundigheid etc. versus 

ervaringsdeskundigheid bij burgers en bedrijven 
 
Alles draait om verbindingen leggen. 
Overleg is inmiddels meer ethiek dan formele kaderingen 
ofwel doe overleg faire. 
Ultiem resultaat in deze is dat Stakeholders 
(belanghebbenden) Shareholders (aandeelhouders) worden. 
 
 
 
 
4. Investeren in communicatie i.p.v. alleen maar zenden 

 
• Eenieder meenemen in het verhaal van het project met focus 

op eindresultaat 
• Bouwen aan vertrouwen 
• Eerlijk zijn en direct 
• Je niet verschuilen achter wet- en regelgeving bij hinder en 

overlast 
 
 
Het project wordt daardoor van iedereen zowel tijdens 
realisatie (hinder collectief maken) als eindresultaat (samen 
trost). 
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Ook hier weer van Stakeholders Shareholders maken met 
uiteindelijk collectieve trotsheid. 
 

 
Visualisering van dubbeldekstunnel zoals uitgevoerd te Maastricht (bron: 
presentatie Louis Prompers) 
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2.3.2 SWT2_DELFT-SCHIEDAM_A4 
 
Datum studiebezoek Schiedam: 04/07/18 
 
Als deskundige voor dit project werd gekozen voor een delegatie 
van 3 deskundigen: 

• Lydia Buist: projectdirecteur ‘Schiedam in Beweging’ 

• Annemarie Nix: projectmanager ‘Schiedam in Beweging’ 

• Han Admiraal: Enprodes Management Consultancy BV, ITA-
AITES, Wegschap Tunnel Dordtse Kil.  

 
Annemarie Nix spreekt de Vlaamse delegatie toe, Schiedam 2018 © Raf Ilsbroekx 
Dagprogramma studiebezoek Schiedam (04/07/2018) 
 

10:15u  
Aankomst in Schiedam, verzamelen bij stadskantoor (adres: 
Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam)  
 
10:30u  
Ontvangst (koffie/thee) op stadskantoor: welkom door 
projectdirecteur Lydia Buist  
 
10:45u  
Presentatie door projectmanager “Schiedam in Beweging”: 
AnneMarie Nix (historie, omgevingsmanagement, Ketheltunnel, 
stedelijke en landschappelijke inpassing)  
 
11:45u  
Vragen en discussie. Naast Lydia Buist en AnneMarie Nix is 
ook Han Admiraal uitgenodigd en ter beschikking voor vragen 
over landtunnels en tunnelveiligheid. Han Admiraal is 
gespecialiseerd in ondergrondse stedenbouw en tunnels. 
(https://nl.linkedin.com/in/ hanadmiraal)  
 
12:45u  
Lunch op stadskantoor (broodjeslunch in zaal)  
 
13:30u  
Met regiotaxi’s verplaatsen naar Oostveenseweg (locatie B) – 
uitleg door wethouder Fahid Minhas.  
 
Regiotaxi’s verplaatsen van Oostveenseweg naar Sportpark 
Willem-Alexander  
 
 
13:50u  



 

 140 

Wandeling vanaf Oostveenseweg via het Veenweidepad naar de 
Woudweg. Onderweg zicht op eco-aquaduct Zweth (locatie C), 
inpassing verdiepte ligging, en zicht op A4 en Ketheltunnel 
portaal noord vanaf viaduct Woudweg (locatie D); aansluitend 
wandelen naar sportpark (afstand ca. 1,6 km)  
 
14:15u  
Bezoek sportvelden op tunneldak (locatie E) – rondleiding  
 
15:00u  
Verplaatsing met regiotaxi’s naar Hargapark (locatie F)  
 
15:15u  
Bezoek voormalige sportvelden nu ontwikkeling 
woningbouw (uitleg)  
 
15:45u  
Met regiotaxi’s retour naar ABC-parkeergarage nabij 
stadskantoor (locatie A)  
 
16:00u  
Einde bezoek  
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Overzicht feiten en informatie, quickscan uit lezing Annemarie 
Nix: projectmanager Schiedam in Beweging 

• Geschiedenis A4 

• Ruim 40 jaar politieke en maatschappelijke discussie 

• Ontsluiting van de Randstad – door dicht bevolkte 
gebieden ; beschermd natuurgebied midden delft land  

• IODS-convenant: integrale ontwikkeling Delft en 
Schiedam met 19 overheidsinstanties en 
belangengroepen; opgesteld door provincie  

• Tracebesluit 2010  

• A4: bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam  

• Totale lengte 7 km; begroot op 700 miljoen Euro; 100 
miljoen/Km; aanbesteding 360 miljoen zonder inrichting 
van sportpark 

• Halfverdiepte en verdiepte ligging  

• Landtunnel: ligt op het zandlichaam ; tunnel is 6m hoog  

• Aqua-ecoduct  

• Landtunnel en tunnelmond  

• Deel van de tunnel sportpark; deel stadspark  

• Opgave inzake woningbouw vanuit de gemeente; sociale 
stijging; sportsector vitaliseren  

• Tunnels met luifels ivm verbreding voor voetbalvelden -> 
mee in de aanbesteding: luifels huisvesten parking en 
indoor sportvelden. 

• Proces: convenant  

o Wekelijks overleg met alle partijen  

o Procedures zoals vergunningen, 
bestemmingsplannen; ontwerpen van sportpark  

o Omwonenden: klankbordgroep zowel voor 
inrichting tunneldak als op niveau van het 
project; overleg met sportverenigingen  

o Sportpark werd aangelegd door zelfde partij als 
tunneldak  

• 5 VTE in gemeente Schiedam in team ‘Schiedam in 
beweging’: twee projectleiders, technisch 
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projectleider, communicatie, procesmanager 
(ondersteuning: projectdirecteur) 

• Rijkswaterstaat integraal projectmanagement; 
omgevingsmanager; projectmanager; juridisch 
adviseur; 

• Project woningbouw in Kethel en Harga: inkomsten voor 
sportpark 

• Prijs voor innovatie en proces van Europa 

 

 

 
 
 
 

 

SWT2_DELFT-
SCHIEDAM_A4_A4all(Boskalis/Heijmans/VolkerWessels) 
 

 
SWT2_DELFT-
SCHIEDAM_A4_A4all(Boskalis/Heijmans/VolkerWessels) 
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2.3.3 SWT3_EXPERTENSESSIE UANTWERPEN 
 
Datum: 14/12/2018 
 
Mobiliteit, infrastructuur en gebiedsontwikkeling: integrale 
opgave | Toekomstvisies en flexibiliteit van ontwerp 
 
Als derde en laatste snelwegtafel is in overleg met de 
opdrachtgever geopteerd voor een ‘expertensessie’. De voorkeur 
is uitgegaan naar een alternatieve SWT, een werksessie rond 
mobiliteit, infrastructuur en gebiedsontwikkeling: integrale 
opgave: toekomstvisies en flexibiliteit van ontwerp. 
 
 
Voor deze sessie werden 3 experten uitgenodigd: 
 
• prof. Dirk Lauwers (UGent, UAntwerpen) 
• prof. Thomas Vanoutrive (UAntwerpen) 
• prof. Marcel Hertogh (TUDelft) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagprogramma: 
 
• 13u00 - 13u30:  Aankomst UAntwerpen 

 
• 13u30 - 13u35:  Welkom door prof. Maarten Van Acker 

(UAntwerpen) 
• 13u35 - 13u45:  Context en voortraject door Raf Ilsbroekx 

(UAntwerpen) 
 

• 13u45 - 14u05:  Lezing prof. Dirk Lauwers (UGent, 
UAntwerpen): Toekomstbeeld focus personenvervoer 

• 14u05 - 14u25:  Lezing prof. Thomas Vanoutrive 
(UAntwerpen): Toekomstbeeld focus logistiek en cargo 

• 14u25 - 14u45:  Lezing prof. Marcel Hertogh (TUDelft): 
Toekomstbeeld Noord-Zuid: Waarde & Waardering 

 
• 14u45 - 15u00:  Verplaatsing naar werktafels, korte pauze 
• 15u00 - 15u45:  Werksessies in worldcafé methodiek 

(3x15min.) 
 

• 15u45 - 16u45:  Plenaire sessie gemodereerd door prof. 
Tom Coppens. Terugkoppeling werksessies naar Noord-
Zuid Limburg. Tijd voor gebundelde vragen 
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Kort overzicht feiten en informatie, quickscan uit lezingen prof. 
Lauwers, prof. Vanoutrive en prof. Hertogh 
 
• prof. Lauwers legde een sterke nadruk op het fenomeen 

verplaatsingsmotief. Vaak wordt algemeen aangenomen dat 
het hoofdmotief van verplaatsingen ‘werk en opleiding’ zijn, dit 
blijkt echter niet zo te zijn, zoals uit beide bijgevoegde 
diagrammen valt af te lezen.  

 
•  ’Afgelegde afstand volgens motief’: het relatief kleine aandeel 

werken (22%) springt in het oog.  (Bron Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 4:  
https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/) 

 

 
(bron: lezing prof. Dirk Lauwers, 14/12/2018 Antwerpen) 
 
 
 
 

• ‘Aantal verplaatsingen volgens motief’: gerekend in aantal 
verplaatsingen blijkt dit aandeel ‘werken’ zelfs nog veel kleiner 
te zijn dan vaak algemeen wordt aangenomen. ‘Winkelen’ blijkt 
meer verplaatsingen te genereren dan ‘werken’. (Bron 
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen OVG 4:  
https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/) 

 

 
(bron: lezing prof. Dirk Lauwers, 14/12/2018 Antwerpen) 
 
• Het ruimterapport Vlaanderen bracht zeer recent in beeld 

hoeveel ruimte wordt ingenomen door vervoersinfrastructuur in 
Vlaanderen. Weginfrastructuur blijkt een enorme 
ruimteverslinder te zijn. 

https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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Bron: Ruimterapport Vlaanderen (RURA) 2018 
 
In de huidige context van sterkere bewustwording van de 
ruimtebeslag problematiek is dit ongetwijfeld een factor die meer 
meespeelt in ontwerpkeuzes dan voorheen. 
 
• prof. Vanoutrive focuste sterk op economische ontwikkeling en 

infrastructuur. Er werden door Vanoutrive 3 speerpunten 

uitgelicht m.b.t. economische ontwikkeling en het verband met 
infrastructuur: 

• Locatie 
• Locatiefactoren 
• Beleid 

• Locatie: onderstaande kaarten geven bijvoorbeeld de spreiding 
van de industrie in België weer, opgesplitst in de sector metaal 
en de sector chemie en farmacie. Werkgelegenheid in 
industriële sectoren in 2010 per gemeente (bron: 
balanscentrale NBB) 

 
(Vanoutrive , T. 2014. Geografische clustering van industriële bedrijfstakken 
in het Vlaamse Gewest : van clusterkaarten tot een eerste netwerk-
gebaseerde definitie van duurzame chemie. Leuven, Steunpunt Ondernemen 
en Regionale Economie, Beleidsrapport STORE-B-13-023) 
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• Spreiding logistiek: 

 
Vanoutrive, T., Verhetsel, A., Vanelslander, T. 2014. Logistiek en Locatie 2: 
enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met 
betrekking tot de logistiek. Leuven, Steunpunt Ondernemen en Regionale 
Economie, Beleidsrapport STORE-B-13-010. 
 
• Locatiefactoren: diverse factoren beïnvloeden de locatie, zo 

stelt Vanoutrive. Voor de logistieke sector zijn deze factoren 
voornamelijk de volgende: 
• Bereikbaarheid, infrastructuur 
• Nabijheid markten (bevolking en industrie) 
• Beschikbaarheid gronden en gebouwen 
• Beschikbaarheid arbeid 

• Ondersteunende overheid 
 

Mérenne-Schoumaker, B. (2007). "La localisation des Grandes Zones de 
Logistique." Bulletin de la Société géographique de Liège, 49, 31-40. 
Vanoutrive, T., Verhetsel, A., Vanelslander, T. 2014. Logistiek en Locatie 2: 
enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met 
betrekking tot de logistiek. Leuven, Steunpunt Ondernemen en Regionale 
Economie, Beleidsrapport STORE-B-13-010. 
 

 
Vanoutrive, T., Verhetsel, A., Vanelslander, T. 2014. Logistiek en Locatie 2: 
enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met 
betrekking tot de logistiek. Leuven, Steunpunt Ondernemen en Regionale 
Economie, Beleidsrapport STORE-B-13-010. 
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• Dichtheid van de Beroepsbevolking in aantal inwoners tussen 
de 15 en 65 jaar per vierkante kilometer op gemeentelijk 
niveau (31/12/2010). Bron: Steunpunt Werk En Sociale-
economie (Wse), Cijfers Vlaamse Arbeidsrekening 

 
 
Verhetsel, A., Vanoutrive, T., Zijlstra, T. 2014. Het woon-werk verkeer in 
Vlaanderen: zoektocht naar indicatoren. Beleidsondersteunende paper 
Steunpunt Goederen- en Personenvervoer (Mobilo); Antwerpen. 
 
 
 
 
 
 

 
• Beleid 
Knooppuntwaarde per 1ha-cel op basis van spoornetwerk en A-
buslijnen - toestand 2015 

 

 
https://www.ruimtemonitor.be/?rura=false&laag=ni:ni_knptw_ha_spoorabus_2
015 20181212 
 
 
• Marcel Hertogh focuste op ‘waarde en waardering’ in zijn 

lezing. Figuur op volgende pagina illustreert de integrale en 
geïntegreerde aanpak waarvoor Hertogh een zeer inspirerend 
betoog gaf, vanuit Nederlandse praktijkervaring. 
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NEXT architects: Marijn Schenk, Jurriaan Hillerström, Wiebe Strick, Giulia Di Dio Balsamo; Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten: Harm Veenenbos, 
Arjan Kool; FABRIC: Eric Frijters, Bas Driessen, Duong Bui, Lloyd Martin; Sweco: Rene Snijders
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• Aspecten die duurzaamheid bepalen volgens Hertogh: 
 
1. Combinatie van functies en flexibiliteit 
2. Landmark  
3. Participatie van maatschappij en kenniscentrums 
4. ‘Social fairness’ 
5. Geluidsniveau 
6. Luchtkwaliteit 
7. Omgeving/milieu 
8. Gebruikte materialen 
9. Energie 
 
• Hertogh onderscheidt 3 niveaus van duurzaamheid: 
 

1. BASIC LEVEL 
Op basis van best practices 
Wetgeving respecterend 
Resultaat: meest duurzame project (bv. tunnel) van 

Nederland 
 

2. STATE OF THE ART 
State of the art (international) 
Icoon van duurzaamheid 
Resultaat: inspiratie voor andere projecten (bv. tunnels) 

 
3. EXTRA VALUE 

Beyond state of the art 
Globaal resultaat: nieuwe standaard voor duurzame 

projecten (bv. tunnels) 
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