
OpenStreetMap ohne Fahrradwege

Fietsknooppunten-Netwerk Zuid-Limburg

Door het Heuvelland gaat een dicht netwerk van fi etsroutes.



OpenStreetMap ohne Fahrradwege

Fietsknooppunten-Netwerk Zuid-Limburg

Is hier een extra fi etsroute noodzakelijk?



 Ein 5 Sterne Radweg

Von der Kaiserstadt nach Maastricht

Bron

Bestaande fi etsroutes 
van Maastricht naar Aken
De stadsregio Aken adviseert:

Een 5 sterren fi etsroute
Ein 5 Sterne Radweg



OpenStreetMap ohne Fahrradwege

Makkelijk doorfi etsen“

Bestaande fi etsroutes 
van Maastricht naar Aken
De Fietsersbond adviseert: Makkelijk doorfi etsen



Bestehende Radwege
von Maastricht nach Aachen
Aanbeveling van Raymond Oostwegel: 13 routes voor “Vlak Fietsen”

in het Heuvelland

Veel vlak fi etsplezier

Over de Oude Trambaan ...



Bron

Bestaande fi etsroutes 
door Zuid-Limburg

Der VVV Zuid-Limburg empfi ehlt: 52 prachtige fi etsrouten...
Er is meer dan 1100km aan offi  ciële “makkelijke” of “vlakke” fi etsroutes in Limburg.



Vijf provincies scoren 5 sterren
Vijf provincies scoren de maximale 5 sterren: 
Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland. 
Vier provincies scoren 4 sterren: 
Groningen, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Provincie Aantal sterren 

 2017 2015 2013 
Groningen     
Friesland     
Drenthe     
Overijssel  +1   
Gelderland  +2   
(Flevoland)  -   -  
Utrecht     
Noord-Holland     
Zuid-Holland     
Zeeland  +1   
Noord-Brabant     
Limburg     

Worden deze routes 
door de fi etsers gewaardeerd? Ja!
Kwaliteitsmonitor fi etsregio’s



„Bahntrassenradeln“
Fietsen over voormalige 
spoorverbindingen



„Bahntrassenradeln“
    Een Sympathiek idee.

Wat zijn de voordelen van een fi etsroute 

over een oude spoorverbinding?

 ■ Vlakke route
 ■ Gebruik maken van de bestaande infrastructuur
 ■ Na het verwijden van de rails en de bielzen kan 
meteen op de oude spoorbedding geasfalteerd worden

 ■ Geen bijkomende milieu of natuur problemen
(het betreft immers bestaande infrastructuur)

 ■ Geen “andere” verkeersdeelnemers op de route.
 ■ Geen problemen bij het verwijderen 
van door jarenlang onderhoud aan de route 
verontreinigde grond en onderbedding.



Fietsen over voormalige spoorverbindingen
    Enkele voorbeelden

Onderstaand enkele routes
Beëindiging Aanleg Fietspad termijn tussen beëindiging en 

aanleg fi etsroute

Amstelveen – Aalsmeer 1972 1985-1990 13 Jahre

Apeldoorn – Hattemerbroek 1980 1988 8 Jahre

Grenze Friesland – Marum 1985 2002 7 Jahre

Naaldwijk – Den Hoorn 1968 1973/74 5 Jahre

Tilburg (NL) – Turnhout (BE) 1982 ca. 1990 8 Jahre

Veghel – Beugen 1983 1990 7 Jahre

Vennbahnradweg 1983 1985 bis 2005 2 bis 22 Jahre

Trambaanfi etsroute 1938 2019? 81 Jahre



Die Vennbahn:
2001: Nadat België het treinverkeer op de 
Vennbahn beëindigd had, werd voor het 
behoud en verder gebruik van het tracé 
naar een alternatief toeristisch gebruik van 
het tracé gezocht. In het kader van het  In-
terreg-Projekt IVA ontstond de  Vennbahn-
route. In meerdere fases werd de fi etsweg 
na het verwijderen van de rails meestal 
rechtstreek op de  spoordam aangelegd. 
De bouwkosten waren daardoor voor 
een 125 km lang fi etspad zeer gering. De 
ingrepen in de natuur hadden al 100 jaar 
geleden plaatsgevonden. Tussen railver-
keer en fi etsverkeer zat maar een tijdspanne 
van enkele jaren. Geheel anders dan bij de 
Trambaanfi etsroute.

De aanleg van de Vennbahnfi etsroute 
Voorbeeld van gebruikmaken van een bestaande infrastructuur.



Die Vosgrubbe:
Sinds 1939 liggen de voormalige spoor-
wegterreinen stil en zijn al meer als 70 jaar 
geleden grotendeels verwijderd. In het 
landschap is de voormalige spoorbaan nog 
slechts op enkele plekken zichtbaar, mees-
tal als spoordam of als diepe insnijdingen in 
de natuur. In deze delen (hier de insnijding 
van het oude tramtracé tussen Margraten 
en Euverem en de Zwarte Weg in Cadier en 
Keer) heeft fl ora en fauna zich al meer dan 
70 jaar vrij kunnen ontwikkelen. 
Nu zou hier een 3,5 meter brede geasfal-
teerde weg moeten komen.

De route van de “Trambaan Maastricht-Aken
Reeds langer als 80 jaar niet meer in gebruik!



Is de trambaanfi etsroute 
een “Euregionaal” project?
In het projectplan van 2014 was de route een project dat door de Provincie Limburg, 
vier Nederlandse gemeenten en een Duitse gemeente gerealiseerd moest worden. 
Tussen Mamelis en Vaals (ca. 4,5 km) zou de route over Duits grondgebied verlopen. 
De stad Aken heeft de intentieverklaring ondertekend.



Is de trambaanfi etsroute 
een “Euregionaal” project?
Sinds 2017 gaat de planning van de route uitsluitend nog over Nederlands gebied. 
In 2018 was Aken niet eens uitgenodigd om bij de ondertekening van de rea-
lisatieovereenkomst aanwezig te zijn. In Aken is geen verantwoordelijke ambte-
naar of bestuurder op de hoogte van de actuele stand van zaken.

E-Mail von Frau Dr.-Ing. Stephanie Küpper,
Stadt Aachen, Projektleiterin “FahrRad in 
Aachen” an die Burgerinitiatief Vallei Lemiers 
vom 21. März 2018:
“Sehr geehrter Herr Borger,
Vor einigen Wochen hatte ich schon 
eine Anfrage gestellt, dass ein 
Sachstandbericht im Ausschuss 
vorgestellt werden soll. 
Es kam aber darauf hin 
keine Rückmeldung.”



Is de trambaanfi etsroute 
een “Euregionaal” project?
Bij de fi nancieringsopzet wordt rekening 
gehouden met een Interreg subsidie van 
€ 300.000,==

Deze bijdrage kan echter alleen maar 
verstrekt worden voor euregionale projecten.

De subsidie voorwaarden van Interreg zij heel helder:

”Programmas van Interreg ondersteunen  
grensoverschrijdende  maatregelen 
ter bevordering van de samenwerking 
bij  infrastructurele werkzaamheden.”



Wie betaalt in principe 
de Trambaanfi etsroute
Uitgaande van de totale kosten ad. € 3.700.000,== zoals in de eerste EER/MKBA 
gehanteerd ontstaat onderstaande verdeling (getallen van Prof. Dr. Jeroen Aerts): 

 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 


