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Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en keer 



Waarom een Trambaan fietsroute? 
• Initiatief: gemeente Eijsden Margraten, Wittem, Vaals, Gulpen, Maastricht 

 
 

1. Toegankelijk voor landschap voor recreatieve fietsers vergroten 
 

2. Versterking economische en toeristisch recreatieve structuur Zuid-Limburg 
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Aanpak Beleidsanalyse 

Doel onderzoek:  
 
• Is er een nut en noodzaak voor een Trambaanfietsroute? 
• Wordt rekening gehouden met natuurwaarden? 
 
 
 
Methode: 
 
1. Analyse van rapporten, beleidsstukken Gemeenten & Provincie 

 
2. Analyse economische onderbouwing 

 
3. Analyse natuurbeleid 
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Beleidsplannen 
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Beleidsplannen laten zien dat kwaliteit Heuvelland van belang is voor economie & 
Toerisme 

MAAR: Natuur staat onder druk door vele gebruikers, en natuurwaarden moet 
verder worden ontwikkeld. 
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Bron: http://www.ikl-limburg.nl/landschap-op-de-provinciale-agenda/ 
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Elke ingreep in Landschap heeft effect op bewoners: 
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Zuid-Limburg is een van de 
meest dichtbevolkte 
gebieden in de wereld 955 
inwoners/km2 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-R24-ZL-basis.jpg


Waarom een Trambaanfietsroute? 
• Initiatief: gemeente Eijsden Margraten, Wittem, Vaals, Gulpen, Maastricht 

 
 

1. Toegankelijk voor landschap voor recreatieve fietsers vergroten 
 

2. Versterking economische en toeristisch recreatieve structuur Zuid Limburg 
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“…dat toegankelijkheid en landschap de belangrijkste punten zijn 
voor verbetering aan het fietsnetwerk van Limburg”  

“kwaliteit van het fietsnetwerk in Limburg heeft 3 van 
de 5 sterren “ 

VTN 

Aanleiding voor provincies en gemeenten om Trambaanfietsroute 
uit te werken is deze aanbeveling van onderzoeksbureau BMC 
(2014):  

Dit wordt o.a. onderbouwd met het onderzoek van het Fietsplatform (2013): 



Deze conclusie van BMC klopt niet meer 

2017 2016 2015 

Kwaliteitsmonitor fiets, 2017 

De aanbeveling van Fietsplatform (2017) is niet om afstemming of 
toegankelijkheid te vergroten maar:  
 
• Investeer in bestaand fietsnetwerk 
• Verbeter verkeersveiligheid,  
• Verbeter route-informatie.  

Fietsroutes in Limburg krijgt inmiddels mooie score van 4 sterren 
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“afstemming van de fietsroutes” krijgt zelfs de maximale score 



Toegankelijkheid natuur voor 
fietsers is geheel op orde 

De volgende informatie van “Openstreetmap” laat dat zien 
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Kaart Limburg zonder fietsroutes 
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Officiele fietsroutes in Limburg 
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Verbeteringen kunnen nog gezocht worden in het volledig gelijktrekken van themaroutes en fietsknooppuntnetwerk 



Officiele fietsroutes in Limburg 
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Wat gaat de Trambaanfietsroute aan toegankelijkheid toevoegen? 

Ruwe schets route TFR 



Vergelijking Sauerland: dichtheid routes in Limburg is veel hoger 
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Er is 35000 km aan Fietspaden in Nederland 

Bron: Provincie Limburg (2014)  
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Beleidsplannen laten zien dat 
toegankelijkheid en afstemming goed op 
orde is: 
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Naam route Lengte (km) Bron Moeilijkheidsgraad 
Heideroute 34.4 VVV Limburg Makkelijk 
Maas Zuid Limburg 92.4 VVV Limburg Makkelijk 
Maasvallei Sittard 40.5 VVV Limburg Makkelijk 
Groenroute 29.7 VVV Limburg Makkelijk 
Echt 42.5 VVV Limburg Makkelijk 
Kastelenroute   VVV Limburg Makkelijk 
Geul maas 27.7 VVV Limburg Makkelijk 
Mijnroute 46.9 VVV Limburg Makkelijk 
Parelsnoer 12.4 VVV Limburg Makkelijk 
Vijf gehuchten 5.7 VVV Limburg Makkelijk 
Mijnroute 3 21.4 VVV Limburg Makkelijk 
Maasvallei Stein 27.5 VVV Limburg Makkelijk 
Burgerroute 19,2 VVV Limburg Makkelijk 
Rundsje Mestreech 45   Makkelijk 
Bourgondisch 
genieten 

24 Fiets.nl Makkelijk 

Via Belgica 57.6 Fiets.nl gemiddeld 
Spirituele grensmaas 44 NL fietsland makkelijk 
Groenfietsroute 29.9 NL fietsland makkelijk 
Grensfietsroute 36.2 NL fietsland makkelijk 
Natuurlijk Zuid-
Limburg route 

38.2 NL fietsland   

Kunstfietsroute 39 NL fietsland makkelijk 
Kunstfietsroute 2 30.5 NL fietsland makkelijk 
Maasdal route 42 Oostwegel (2010) Vlak / Makkelijk 
Een klein rondje langs 
de Maas 

17 Oostwegel (2010) Vlak / Makkelijk 

Een vice versa-
fietsroute door het 
Geleenbeekdal 

41 Oostwegel (2010) Vlak / Makkelijk 

Genieten van een 
abdijbiertje in Val 
Dieu 

  Oostwegel (2010) Vlak / Makkelijk 

Langs de Rode Beek 47,5 Oostwegel (2010) Vlak / Makkelijk 
Heen en weer langs de 
Worm 

37 Oostwegel (2010) Vlak / Makkelijk 

Er is meer dan 1100km aan officiële  “makkelijke” of “vlakke” fietsroutes in Limburg 
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Bron: ANWB, VVV Limburg, Oostwegel, NL-
Fietsland 



Fietsplan Maastricht : 2009 /2014 

Provinciaal beleidsplan fiets 
(2014-2022) 
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Beleidsplannen zijn zeer positief over huidige recreatief fietsnetwerk 

Aanbeveling: 
• Afstemming waar nodig 
• Verkeersveiligheid 



Waarom een Trambaan fietsroute? 
• Initiatief: gemeente Eijsden Margraten, Wittem, Vaals, Gulpen, Maastricht 

 
 

1. Toegankelijk voor landschap voor recreatieve fietsers vergroten 
 

2. Versterking economische en toeristisch recreatieve structuur Zuid-Limburg 
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Economische onderbouwing Trambaanfietsroute met 2 rapporten 

Grontmij (2010) BMC (2014) 
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Opdrachtgever : Gebiedscommissie Maastricht & Mergelland 

Grontmij (2010): Kwalitatieve Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 
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Experts MKBA 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

Experts Evaluatie MKBA                            

Opdrachtgever : Gebiedscommissie Maastricht & Mergelland 
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Kritiek op Grontmij (2010) 
 

• Rekent met verouderde aannames: afname toerisme 
 Toerisme in Limburg is juist toegenomen met 4%.  
 Top 3 activiteiten: Wandelen (61%, Eten 47%, Zwemmen, 28%) (Prov. Limburg, 2017) 

 
• Geeft toe dat ze nog geen rekening houdt met elektrische fietsen 
 Inmiddels wordt 10% van alle fiets-km’s per e-bike afgelegd 
 25% van de fietsverkopen is een e-Bike 
 Mensen > 65 jaar: 35% recreatie per e-bike; verdubbeld in 2030 

 
• Geen natuurwaarden meegenomen 

 
• Conclusie m.b.t. slechte toegankelijkheid heuvelland klopt niet; 
 Kwaliteitsmonitor Fiets (2017) geeft afstemming juist hoogste score 
 Er zijn 1100km aan uitgezette officiele vlakke/makkelijke  fietsroutes 
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Conclusie 

Achterhaald 
Tijdens de voorlichtingsavond op 
22-1-2018 zegt de projectgroep 
TFR dat deze resultaten aan 
herziening toe zijn  
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Probleem: de BMC (2014) studie neemt achterhaalde Grontmij (2010) studie als basis 
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Maar aanbevelingen 
zoals het meenemen 
van natuurwaarden 
worden juist niet 
meegenomen door 
BMC  



BMC 2014  

 Onderzoek economische effecten fietsroutes is inderdaad schaars 
 Maar economische methoden zijn genoeg voorhanden 
 Economisch waarderingsonderzoek met vragenlijsten is nodig, om participatie 

burgers te vergroten 
 

 Waarom N278 als alternatief? 
• Neem alternatief van bewoners mee in analyse: “Trambaanwandelpad” 
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Resultaat / Kritiek  
 Kosten presentatie 2017 4 miljoen (17% hoger dan BMC 2014) 
 Geen natuurwaarden meegewogen 
 1% utilitaire fietsers (woonwerk-verkeer). Als je met 0% rekent gaat er minstens -

3 miljoen aan baten verloren en heeft TFR een negatief rendement 
 Vennbahn baten veel lager: 250 fietsers per dag t.o.v. 500 fietsers per dag in TFR 
 Er wordt met een besteding per fietser van 3 Euro/dag gerekend, maar Fietsbond 

spreekt van 1,27 Euro/dag 
 Gevoeligheidsanalyse: met name positieve effecten 

• Geen negatieve effecten natuur meegewogen 
• Minder woonwerk-verkeer? 
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BMC (2014): €3,= 
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Wat betalen de inwoners? 

 Totale bijdrage  Huishoudens Bijdrage/huishouden 
Maastricht  €                  200.000  61485  €                3  
Eijsden Margraten  €                  400.000  10979  €              36  
Gulpen-Wittem  €                  400.000  6791  €              59  
Vaals  €                  400.000  3685  €            109  
Prov. Limburg voorbereiding  €                  150.000  
Prov. Limburg subsidie  €               1.474.000  
Prov. Limburg tunnel  €                  376.000  
EU Interreg Subsidie  €                  300.000  

Totaal  €               3.700.000  

VTN 



Wie heeft economisch voordeel 
van de TFR? 

 
BMC (2014) schrijft dan ook: “Maastricht heeft als start- of 
eindplaats een meer vanzelfsprekende aantrekkingskracht op 
bestedingen.”  
 
Een stad als Maastricht zal dus relatief meer baat hebben bij 
deze investering dan Cadier en Keer of Vaals.  
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Ondernemers in Maastricht hebben het grootste voordeel terwijl de 
inwoners het minste meebetalen 



EU Subsidie 300K nog niet zeker 

De 300K euro in de realisatieovereenkomst voor EU Interreg moet nog 
worden aangevraagd 



Analyse Natuurwaarden 

Natuurvisie 2016 (Provincie Limburg, 2016b), “… natuur heeft niet alleen een 
intrinsieke waarde, maar ook een maatschappelijke betekenis.”  
 
“Natuur en landschap van goede kwaliteit leveren een positieve bijdrage aan het 
leef- en woonklimaat”. Het natuurbeleid van de provincie gaat daarom uit van het 
beheren en versterken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).”  
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Natuurwaarden 

In Limburg is het provinciaal  natuurbeleid + natuurbescherming vastgelegd in  
het  Provinciaal  Omgevingsplan  Limburg, POL (POL, 2017)  
 
Landelijk beschermd Natuur Netwerk Nederland (NNN):  
• Goudgroene - 
• Zilvergroene - 
• Bronsgroene gebieden 
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Gemeente Eijsden-Margraten interpreteert POL van de Provincie niet goed: 



Trace TFR gaat door beschermde Zilvergroene gebieden 

Taak gemeente is juist 
om: 
 
“de natuur in de 
beschermde goud-
/zilvergroene zones te 
stimuleren”  
(Provincie. Limburg, 
2017).  

“In POL2014 is aangegeven dat in de Zilvergroene natuurzone het 
benutten van kansen voornatuur centraal staat. (Provincie 
Limburg, 2017) 
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Het POL en de nieuwe  Wijzigingsverordening Paragraaf 2.13 geven betere 
bescherming aan Zilvergroene zone´s 
 
“(Extensief-) Recreatief medegebruik is, net als bij de Goudgroene natuurzone, 
goed mogelijk binnen de Zilvergroene natuurzone….., …waarbij weinig of geen 
gebouwde voorzieningen nodig zijn en waarbij tevens in het algemeen het aantal 
recreanten per opper-vlakte-eenheid beperkt is (Provincie Limburg 2018) 

Natuurwaarden 
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• Met een asfaltbaan van 4m breed is wel sprake van gebouwde voorzieningen 
• Met 100.000 toeristen/jaar is wel sprake van veel recreanten per oppervlakte eenheid 

 
Conclusie: TFR past niet binnen aangepaste Omgevingsverordening 
  



Gemeenten zien ook grote waarde Heuvelland: 
voorgedragen UNESCO Werelderfgoed 
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Is er een alternatief aangedragen 
vanuit de bewoners? 

VTN 



Trambaanwandelpad 
Diverse rapporten laten zien dat wandelen de meest populaire activiteit is van 
toeristen in Limburg (61%). Dit is een groeimarkt, met een toename van 150 
Miljoen euro per jaar aan inkomsten over de periode 2008-2015.  

VVV Limburg, 2017 
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Populairste activiteit: 
 
61% van de toeristen komt om te wandelen 
 
(Provincie Limburg, 2017) 

Limburg: 
• Omzet toerisme 2015: €4,3 miljard 
• Stijging 4% per jaar 
• Met name te danken aan wandeltoerisme 

Economisch nut Trambaanwandelpad 
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Trambaanwandelroute 
• Zelfde marketing principe als Trambaanfietsroute 

 
• Gaat ruggegraat vormen van wandelroutes in Zuid Limburg 

 
• Lift mee met openbaarvervoer Lijn 350: wandelaars kunnen overal in of uitstappen 

van OV op wandelroute 
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Bron: VTN, 2017 
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Trambaanwandelpad Krijtlandpad 

GR-5 
Vise 

Maastricht 

Trambaanwandelpad 

GR-5 
9-2 7-2 

7 
Aken 

“Aansluiting Euregio & UNESCO Heuvelland concept” 

Lijn 350 

Pelgrimspad 
Pieterpad 

VTN Bron: VTN, 2017 
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Trambaanwandelroute 

Voordelen 
 

• Veel goedkoper 
 

• Nauwelijks aantasing natuurwaarden 
 

• Verkeersveilig: maakt gebruik van bestaande infrastructuur 
 

• Wandelaars worden zonder dure ingrepen langs horeca geleid 
 

• Niet alleen horeca Maastricht, maar ook horeca in Heuvelland gaat voordelen zien 
 

• Sluit aan bij economische trend en toeristische vraag van de doelgroep 
 

• Goede aansluiting wandelpaden Eurregio 
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Advies: neem alternatief Trambaanwandelpad mee in nieuwe economische analyse 

Dit wordt ondersteund door recente brief gedeputeerde Geurts: 



Conclusies 
• Er is geen nut of noodzaak vanuit beleid Provincie of Gemeenten om een 

Trambaanfietsroute aan te leggen 
• Beleidsplannen zeggen: 

• Fietsnetwerk is op orde: “Limburg is fietsparadijs” 
• Investeer in veiligheid bestaande routes 
• Betere communicatie 

• Economisch Studie Grontmij (2010) achterhaald 
• Economische effect studie BMC (2014) zeer slecht onderbouwd  

• Veel effecten niet of onvolledig meegewogen 
• Inwoners heuvelland betalen het meeste, maar profiteren minder dan die in 

Maastricht 
• Gevoeligheidsanalyse te positief weergegeven 
• Behoefte (‘vraagkant’) burgers niet onderzocht (bijv: vragenlijsten) 
• Aangehaalde Fietsmonitor (2017) beweert tegenovergestelde van wat BMC 

(2014) studie zegt: “Limburg heeft zeer goede aansluiting (inter-) nationale 
routes” 

• Alternatieven moeten worden meegewogen in nieuwe MKBA 
• Trambaanwandelpad 
• Investeringen huidig fiets netwerk 
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Dank voor uw aandacht 
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