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Het wordt steeds drukker op de wegen. Ook op de 'Limburgse'A2, tussen Maasbracht en Geleen. Rijkswaterstaat wil

voorkomen dat de route dichtslibt. Een aantal maatregelen op de
korte termijn moet er voor zorgen dat weggebruikers beter en
veiliger over deze weg kunnen reizen. Maar ook met de verdere
toekomst zijn we al bezig.

A2: steeds vaker
een knelpunt

De A2 is de laatste jaren steeds vaker een
knelpunt voor met name het doorgaande
verkeer. In Limburg gaat het vooral om
het traject tussen St. Joost en Urmond.

De verwachting is dat de problemen nog
groter gaan worden door de nieuwe
aansiuiting (eind 2007) van de A73-Zuid
op de A2 bij St Joost
In zuidelijke richting zal er dan een

'trechtereffect ontstaan: méér auto- en
méér vrachtverkeer in kortere tijd. Ook het
knooppunt Kerensheide - waar de A2 en
A76 (Antwerpen/Heerlen/Aken) elkaar
kruisen - wordt steeds drukker.

Belangrijke verkeersader
De A2 is een belangrijke internationale
verkeersader. Zowel voor regionaal,
nationaal als internationaal verkeer. De toch
al grote verkeersdrukte neemt de komende
jaren alleen maar toe. De doorstroming van
het verkeer verloopt daardoor steeds
moeizamer. Ook de verkeersveiligheid komt
hierbij in het geding, Bij een blokkade op
de A2 lopen bovendien de wegen in de
regio vast.

Door de grote drukte zoeken weggebruikers
alternatieve routes via de sluipwegen. Ook
hier neemt daardoor de verkeersonveilig-

heid toe. Omwonenden hebben bovendien
veel last van het groeiende verkeer in hun
woonomgeving. De regio wordt minder
goed bereikbaar, en de reistijd in de regio
neemt toe.

Problemen vooral in
zuidelijke richting
Onderzoek wijst uit dat de problemen op de
A2 vooral in zuidelijke richting (Eindhoven
richting Heerlen en Maastricht) optreden.
Om deze problemen in ieder geval tot het
jaar 2015 het hoofd te kunnen bieden,
moet de doorstroming op de A2 verbeteren.
Daarom wil Rijkswaterstaat een spitsstrook
tussen st. Joost en Urmond aanleggen.

Daarnaast is onderzocht hoe de capaciteit
op het knooppunt Kerensheide kan worden

vergroot. Er zijn verschillende mogelijkheden

om dit te bereiken. Deze alternatieven zijn
ailemaal goed bekeken,

'Nulalternatief'
Om de gevolgen van de verschillende
alternatieven te kunnen inschatten, is het
goed om uit te gaan van het zogenaamde
'nulalternatief' . Dat is de situatie zoals die
zich ontwikkelt als er geen verbeteringen op
de A2 worden aangebracht. Bij het inschat-
ten van de gevolgen wordt gekeken naar
zaken als verkeersintensiteit, verkeersveilig-
heid, luchtkwaliteit, geluidshinder en de
gevolgen voor de economie. Door de uit-
komsten van de verschillende alternatieven
met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk
wat de beste oplossing is.
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Verschillende oplossingen
Er zijn drie mogelijke oplossingen onder-
zocht om de verkeersproblemen op de A2
op korte termijn aan te pakken.
a) Een spitsstrook in zuidelijke richting met

verdubbeling van de verbindingslus op
knooppunt Kerensheide, afrit Heerlen
(A7G), Maximumsnelheid 120 kmiuur als
de spitsstrook gesloten is en 100 km/uur
als de spitsstrook geopend is.

b) Een spitsstrook in zuidelijke richting met
verdubbeling van de verbindingslus op
knooppunt Kerensheide. Maximum-
snelheid 100 kmi uur als de spitsstrook
gesloten is en 80 km/uur als de spits-
strook geopend is. Dit alternatief is het
zogenaamde Meest Milieuvriendelijke
Alternatief (MMA),

c) Een spitsstrook in zuidelijke richting.
Maximumsnelheid 120 km/uur als de
spitsstrook gesloten is en 100 km/uur
als de spitsstrook geopend is.
De verbindingslus op het knooppunt
Kerensheide wordt vervangen door een

fly-over (viaductconstructie).

Welke keuze?
De gevolgen van al deze oplossingen
zijn uitgebreid met elkaar vergeleken,
Uiteindelijk is gekozen voor de aanleg
van een spitsstrook tussen St Joost en
Urmond, waarbij de maximumsnelheid
120 kmiuur bedraagt bij een gesloten
spitsstrook en 100 kmiuur wanneer deze
is geopend, Dit betekent dus dat het
aantal rijstroken op dit gedeelte tijdens
de spitsperiodes wordt uitgebreid van

2 naar 3 stroken, De spitsstrook wordt
opengesteld als er op de A2 of op het
toekomstige knooppunt A21 A73-Zuid file
dreigt te ontstaan, De maximumsnelheid
wordt dan verlaagd naar 100 kmiuur,
Op het traject worden verder 13 pech-
havens aangelegd, Omdat de viucht-
strook verdwijnt, zijn deze pech havens
nodig voor de verkeersveiligheid in
geval van pech of andere calamiteiten,
De verbinding Eindhoven - Heerlen op

het knooppunt Kerensheide wordt

tenslotte verbeterd door het verdubbelen
van de verbindingslus,

Openstelling spitsstrook
De spitsstrook wordt opengesteld als er file

op de A2 of op het toekomstig knooppunt
A2/A73-Zuid dreigt te ontstaan. Dit is het
geval als er meer dan 3000 voertuigen
per uur in zuidelijke richting passeren wat
voornamelijk tijdens de ochtend- en avond-
spits gebeurt. Er komen elektronische
verkeersborden waarop opening en sluiting
van de spitsstrook staan aangegeven. Het

huidige systeem dat files meidt, wordt
uitgebreid met camera's. Zo kan snel
worden ingegrepen bij incidenten, zoals

aanrijdingen of pechgevallen.

Het beste alternatief
Bij de keuze voor bovenstaande oplossing

zijn verschilende zaken tegen elkaar afge-
wogen. Door de 120/100-kilometerregeiing
zal het sluipverkeer op de provinciale wegen
veel minder zijn dan wanneer er een
100/80 km per uur-regeling geldt



Bij een dergelijke snelheidsverlaging zouden
meer automobilisten naar de provinciale

wegen uitwijken. De 100/80 km per uur-
variant is bovendien slechts een klein beetje
gunstiger voor het milieu. De gekozen op-
lossing is tenslotte aanmerkelijk goedkoper

dan de optie om bij knooppunt Kerensheide
een fly-over aan te leggen. De kosten van
de fly-over zijn zo'n 42 miljoen euro extra
terwijl de doorstroming van het verkeer in
beide gevallen even goed verloopt.

Mi Iieueffectrapport

Alle alternatieven zijn onderzocht in het
zogenaamde milieueffectrapport (MER),
Daarin is vastgelegd wat de gevolgen zijn

op het gebied van geluidshinder, de lucht-
kwaliteit, externe veilgheid, natuur en land-
schap, archeologie/cultuurhistorie en bodem
& water. De aanpassing van de A2 heeft

geen nadelige gevolgen voor de externe
veiligheid. Voor wat betreft de luchtkwaliteit:
deze verbetert vergeleken bij de situatie
dat er niets aan de A2 gedaan wordt. Dicht
langs de route is er wel sprake van een licht
verhoogde concentratie stikstofdioxide,
maar dit blijft binnen de wettelijke normen.
Daarnaast hoeven er maar beperkte maat-
regelen te komen om extra afstromend
wegwater te verwerken. Voor natuur en
landschap en cultuurhistorie is er geen
sprake van een extra verstoring.

Bij de aanleg of aanpassing van een weg is
mogelijke geluidshinder een belangrijk punt
van aandacht. Via een akoestisch onderzoek

is vastgesteld dat zonder extra maatregelen
bij een aantal woningen langs het tracé

sprake is van overschrijding van de geluids~

normen. Hiervoor worden geluidsreduce-
rende maatregelen getroffen. Zo komen er
op een deel van het traject geluidsschermen

en wordt op een gedeelte 'extra stil' asfalt

(dubbellaags zoab) aangebracht:

Realisatie / aanleg
De aanleg van de spitsstrook en de extra
rijstrook bij de verbindingslus op knooppunt
Kerensheide zal naar verwachting medio
2008 starten, als de procedures zijn afgerond.

De aanpassing van de A2 heeft voor zowel
omwonenden als weggebruikers hinder tot
gevolg. Denk aan een beperkte bereik-
baarheid, overlast door bouwverkeer en
afsluitingen van rijstroken. Er wordt zoveel
mogeiijk geprobeerd de overlast te beperken,

Zo blijven overdag tenminste twee rijbanen
per richting gehandhaafd. 's Avonds en
's nachts kan er sprake zijn van één rijstrook
per richting en van het tijdelijk afsluiten
van toe- en afritten. Weggebruikers en
omwonenden zullen tijdig worden geïnfor-
meerd over de verschillende werkzaamheden.
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Procedure en inspraak
Zorgvuldig onderzoek én zorgvuldige besluit-

vorming gaan hand in hand bij de aanpassingen

op de A2, Voordat daadwerkelijk wordt
begonnen met de aanleg van de spitsstrook
op de A2 en de maatregelen op het knoop-
punt Kerensheide moet een zogenaamde
Tracéwetprocedure worden doorlopen.

Onderzoek heeft geleid tot een Milieu-
effectrapport (MER) en er is een Ontwerp
Tracébesluit (OTB) opgesteld, waarin de

keuze van de verantwoordelijke ministers
is bepaald en uitgewerkt. Deze publicaties
liggen vanaf 28 februari voor eenieder
gedurende zes weken ter inzage op de
volgende locaties:

de gemeentehuizen van Beek, Echt-Susteren,

Maasgouw, Sittard-Geleen en Stein;

de hoofdvestigingen van de openbare
bibliotheken in Beek, Echt, Susteren,
Maasbracht, Sittard, Geleen en Stein;
het Gouvernement Limburg in Maastricht;
het kantoor van Rijkswaterstaat Limburg
i nMaastricht;
de bibliotheken van de Ministeries van
Verkeer en Waterstaat, van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer en van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen, in Den Haag
en verder kunt u het ontwerp~tracébesluitl
MER inzien op www.inspraakvenw.nl en

www.rijkswaterstaat.nl.

De procedure rond de aanleg van de spitsstrook

op de A2 is iets gewijzigd. De nieuwe Tracéwet

maakt het mogelijk om het Miiieueffectrapport

(MER) en het Ontwerp Tracébesluit (OTB)
gelijktijdig in de inspraak te brengen, Gedurende

zes weken na de dag van de terinzagelegging

kan men reageren op deze rapporten.

Schriftelijk kan dit bij:
- Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

OTB A2 St Joost - Urmond
Postbus 30316
2500 GH DEN HAAG

- Of via internet: www.inspraakvenw.nl

Daarnaast kunt u ook mondeling uw mening
geven tijdens de hoorzitting. Rijkswaterstaat
Limburg organiseert tijdens de inspraak-
periode op het MER en het OTB een
informatieavond om de inhoud en het
verloop van de verdere procedure toe te
lichten. U kunt tijdens deze bijeenkomst
vragen stellen en mondeling uw reactie
geven. De informatie- en inspraakbijeen-
komst vindt piaats op 22 maart 2007 in
het Best Western Amrâth Hotel in Barn

(Langereweg 21, 6121 SB Bom),

De informatieavond begint om 19.00 uur.

Aan de hand van de inspraakreacties en
adviezen wordt het definitieve Tracébesluit
genomen. Hierna bestaat voor belang-
hebbenden nog de mogelijkheid beroep aan

te tekenen, indien men heeft ingesproken
op het aTB. Dit kan binnen zes weken na
bekendmaking van het Tracébesluit bij de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

. SPITSSTROOK A2 ST. JOOST - URMOND
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'Ontwerp TracétJesluit 'éh Milieueffectrapport"
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De in deze brochure beschreven
maatregelen maken deel uit van een
groter pakket om het verkeer op de
Al in Limburg (ook op de lange

termijn) in goede banen te leiden.
Uiteindelijk is het de bedoeling om
in 2013 een structurele oplossing van

de verkeersproblemen op het traject
Maasbracht - Geleen gerealiseerd
te hebben. Een van de opties die

onderzocht worden, is het splitsen
van het doorgaande en het regionale
verkeer. De twee verkeersstromen
maken daarbij gebruik van gescheiden
rijbanen.
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