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INLEIDING
KETENS EN KNOOPPUNTEN
Binnen toekomstbeeld OV 2040 hebben het rijk, 
provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail in 
nauwe samenwerking een visie ontwikkeld op de rol van 
openbaar vervoer in het Nederlandse mobiliteitssysteem 
in 2040. Binnen deze visie wordt een aantal thema’s 
beschreven waarbinnen de koppeling tussen ruimtelijke 
ontwikkeling en openbaar vervoer naar voren komt. 
Uitgangspunt is dat het OV steeds meer onderdeel gaat 
worden van bredere mobiliteitsketens waar ook bijvoorbeeld 
de fiets en automobiliteit een rol in speelt. Het OV (en ook 
andere modaliteiten) zullen daartoe hun oriëntatie moeten 
aanpassen van OV-ketens naar mobiliteitsketens. De 
knooppunten (treinstations en andere overstappunten) waar 
de verschillende modaliteiten samenkomen, moeten zich 
gaan positioneren in deze nieuwe mobiliteitsketens. 

CASUS EIJSDEN EN ALGEMENE 
GELDIGHEID
Als onderdeel van het werkspoor ketens en knooppunten 
onderzoeken bovenstaande partijen samen met het 
College van RijksadViséurs wat dit precies betekent voor 
de ruimtelijke organisatie van knooppunten in zowel haar 
stedelijke context als in het mobiliteitsnetwerk. Knooppunt 
Eijsden is geselecteerd, naast twee andere locaties, als 
representatieve plek voor een klein regionaal station binnen 
een stedelijk gebied. De casus Eijsden geeft inzicht in de 
algemene uitdagingen en kansen voor kleinere knooppunten 
in Nederland. Door het bewust opzoeken van de grenzen in 
de scenario studies worden inzichten en handvatten voor 
het toekomstperspectief van knooppunten in het netwerk 
duidelijk.

TOEKOMSTBEELD OV  2040
Het toekomstbeeld OV vormt het uitgangspunt voor 
dit onderzoek en gaat uit van een verandering in de 
mobiliteitsvraag door toedoen van technologische 
ontwikkeling en stedelijk, economische veranderingen. 
Mobiliteit zal in grotere mate onderdeel gaan uitmaken van 
onze regionale en lokale ruimtelijke opgaves. Hierbij wordt 
ingezet op de ontwikkeling van schonere ketens door het 
gebruik van bijvoorbeeld elektrische vervoersmiddelen. 
Ook de kwaliteit van het vervoer (frequentie, efficiëntie 
en comfort) en de intermodalititeit zijn cruciaal. Door het 
koppelen van functies en ontwikkelingen met mobiliteit 
kunnen knooppunten ontstaan. Op zulke multimodale 
plekken maakt het station en het stationsgebied integraal 
deel uit van  de stedelijke omgeving. 

ONTWERPEND ONDERZOEK
Het architectenbureau Rademacher de Vries werkte in 
een periode van drie maanden aan een ontwerpend 
onderzoek waarbij drie mogelijke toekomst scenario’s 
werden onderzocht. In alle scenario’s werd de komst van 
de geplande Drielandentrein als leidraad genomen voor 
de toekomstige mobiliteitsverandering in de regio. Het nul-
scenario schetst een beeld van de situatie in 2040 zonder 
aanpassingen aan de huidige mobiliteitsketen. Scenario 
1 (Integraal doorontwikkelen huidig knooppunt 2040) 
omarmt het stationsgebied en zet in op het bevorderen van 
stedelijke kwaliteit en mobiliteit. Scenario 2 (Ontwikkelen 
alternatief knooppunt in mobiliteitsconcept 2040) schetst de 
situatie waarin er een nieuw mobiliteitsknooppunt op een 
andere locatie dan het huidige treinstation wordt ontwikkeld. 
De scenario’s zijn met het oog op mobiliteit en stedelijke 
ontwikkeling met elkaar vergeleken. 

Nul-scenario
Handhaven bestaande mobiliteitsketen 

2040

Scenario 1 
Integraal doorontwikkelen huidig 

knooppunt 2040

Scenario 2 
Ontwikkelen alternatief knooppunt in 

mobiliteitsconcept 2040
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INTERNATIONAAL
Het gebied Zuid-Limburg wordt gekenmerkt als 
grensgebied met een rijke culturele en politieke historie. In 
de regio wordt ingezet op het overkomen van grensbarrières 
door internationale samenwerking en uitwisseling. De 
ontwikkeling van de stedelijke corridor Luik-Maastricht, 
waar Eijsden onderdeel van uitmaakt, vormt een kader 
waarbinnen de ambities worden omgezet. Het toekomstige 
mobiliteitssysteem moet hierbinnen integraal  worden 
ontwikkeld. Mobiliteit is immers geen doel op zichzelf maar 
ondersteunt grotere culturele, economische, sociale en 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

REGIONAAL
Uit het onderzoek blijkt dat de komende decennia de 
bevolking en werkgelegenheid in de regio zullen afnemen. 
Hierdoor zal de mobiliteitsvraag afnemen en de kwaliteit 
van het OV onder druk komen te staan. Echter ligt in het 
geval van Zuid-Limburg een mogelijke oplossing in betere 
grensoverschrijdende OV-verbindingen. Juist in het 
omliggende België en Duitsland is er volgens prognoses 
sprake van toenemende groei. 

Op lokaal niveau is Eijsden sterk op Maastricht georiënteerd. 
Het dorp heeft de kenmerken van een auto gerichte voorstad  
van Maastricht. Tevens vormt het dorp qua prognose in 
de regio een uitzondering door de verwachte stabiele 
bevolkingsgroei. Op dit moment maken tussen 200 en 300 
in-uitstappers gebruik van het station met een frequentie van 
1 trein per uur. Het station Eijsden behoort daarmee tot een 
van de minst gebruikte stations van Nederland. Om de rol 
van het station in de toekomst te versterken is het belangrijk 
om de reizigersaantallen te laten stijgen. Dit zou mogelijk zijn 
door een groter aandeel van de huidige forensen (4500 per 
dag) te overtuigen de trein te nemen in plaats van de auto. 

Prognoses wijzen uit dat de regio in de komende decennia te 
maken krijgt met sterke vergrijzing en een bevolkingsafname. 
Hierbij is het zaak om de balans tussen kwantiteit en kwaliteit 
op mobiliteit en voorzieningen te bewaken. Tussen de 
grote steden zal het eenvoudiger zijn om de frequentie en 
snelheid van de verbinding te handhaven door de grotere 
gebruikersaantallen. De daartussen gelegen dorpsstations, 
waarvan in de regio legio voorbeelden te vinden zijn, 
zijn minder rendabel en daardoor gevoelig voor o.a. 
bezuinigingsmaatregelen of efficiëntieslagen. De noodzaak 
om de reizigers te faciliteren en een kwalitatief hoogwaardig 
mobiliteitsnetwerk in de regio te behouden is groot. 

DRIELANDENTREIN IN 2040
Het project Drielandentrein is een concrete inspanning 
tussen overheden en vervoerders om een snelle verbinding 
tussen Aken en Luik via Nederland te laten rijden. Het 
achterliggende doel is om de regio Zuid-Limburg (ca. 
500.000 inwoners) beter te verbinden met de regio’s 
Luik en Aken en aan te haken op het internationale HSL 
netwerk. Eijsden is gelegen aan dit tracé en krijgt met de 
komst van de Drielandentrein een frequentere, snellere 
en directere verbindingen. Dit vormt de aanleiding om de 
dorpskern en het knooppunt in relatie tot het de nieuwe 
mobiliteitsmogelijkheden te onderzoeken. 

LUIK-MAASTRICHT
Aan Belgische zijde wordt sterk ingezet op de economische 
ontwikkeling van de Maas-vallei. De goede verbindingen 
voor binnenvaart schepen via de Maas en transport via 
snelwegen liggen hieraan ten grondslag. Een frequentere 
verbinding tussen de steden Luik en Maastricht zal naar 
verwachting de motor van de stedelijke agglomeratie kunnen 
zijn en een impuls voor de corridor.

De Maas-vallei is ook een toeristische attractor en een 
aantrekkelijk buitengebied voor inwoners. Om de bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten in de corridor te behouden en mogelijk 
toekomstige nieuwbouw in goede banen te leiden is een 
integrale aanpak van belang. Hiervoor moeten maatregelen 
worden genomen:
 • Inzetten op verdichting van steden  en bestaande 
dorpskernen. De ongebreidelde woningbouw in het 
landschap moet worden voorkomen.
• Het station moet deel uitmaken van het regionale OV-
verkeer en een alternatief vormen op autogebruik t.b.v. een 
schonere en efficiënte keten. 
• Kleinere stationsgebieden tussen de grotere hoofdknopen 
zijn mogelijke vestigingslocaties voor bedrijvigheid en 
woonfuncties. Het is een opgave om deze gevolgen op 
te vangen in een visie voor de stationsomgeving. Hiermee 
wordt duidelijk dat de dynamiek tussen twee steden 
bepalend zal zijn voor de toekomst van Eijsden. 

RESULTATEN

STATION EIJSDEN 2018
STATIONSGEBRUIK EIJSDEN
Elke dag reizen vanuit Eijsden 4500 mensen met name 
naar Maastricht voor school of werk. Slechts een klein deel 
(ca.300) gebruikt hiervan het spoornet en de rest geeft de 
voorkeur aan het gebruik van de auto. De hoofdreden voor 
autogebruik is snelheid en comfort in vergelijking met een 
treinverbinding 1 keer per uur. Ook het ontbreken van een 
frequente buslijn vanaf het station naar het centrum van 
Eijsden speelt een belangrijke rol. Op dit moment stopt er 
alleen een buurtbus 1 keer per uur. Het stationsgebied ligt 
zelf aan de rand van het dorp en is losgekoppeld van de 
voorzieningen in de kern van het dorp. De mogelijkheid voor 
een integrale knooppunt ontwikkeling is hierdoor beperkt en 
het vergt actie om dit mogelijk te maken. 

STATION EIJSDEN
Het stationsgebied bestaat op dit moment voornamelijk uit 
parkeervelden en wordt in twee delen opgesplitst door het 
stationsgebouw. Het gebouw is verhuurd als bedrijfsruimte 
en heeft geen ondersteunende functie of relatie met het 
station. Het stationsterrein ligt tussen de oude huizen 
van een voormalig gehucht aan een kruispunt en een 
historisch gegroeid industrieterrein. Hierdoor ontstaat een 
versnipperde ruimte waarbij de oriëntatie ten opzichte van 
de dorpskern onduidelijk is. Een bushalte of wachtruimte en 
dus overstapmogelijkheden per OV zijn er op dit moment 
niet. Het station wordt aldus beperkt gebruikt en vergt 
aanpassing en beleid om aan relevantie voor het dorp terug 
te winnen. 



Zicht vanaf St. Pietersberg op Eijsden en grindgaten van de Maas
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Het nul-scenario is de extrapolatie van de huidige situatie 
naar 2040. In dit scenario wordt rekening gehouden met 
de huidige tendensen en voornemens op het gebied 
mobiliteitsontwikkeling in de regio. Wanneer er niks wordt 
veranderd zal het station en dorp te maken krijgen met 
onderstaande gevolgen. 

UITGANGSPUNTEN
• De buslijn van Eijsden naar Maastricht blijft gehandhaafd 
en stopt niet op het station. 
• De frequentie van de trein blijft laag (1/h). De 
Drielandentrein is wel betrouwbaar en meer comfortabel en 
verbindt de regio met Eijsden. 
• Er worden geen aanvullende voorzieningen zoals 
wachtruimte voor reizigers bij het station gerealiseerd. 
• Er wordt geen stationsvisie opgemaakt en individuele 
plots rondom het station worden niet in samenhang 
ontwikkeld. 

CONSEQUENTIES EN GEVOLGEN
• Het dorp versnipperd door de komst van nieuwbouw 
wijken die door de afstand tot het station niet kunnen 
inhaken op een trein gebaseerde vervoersketen. De 
suburbanisatie maakt tevens de leesbaarheid van het 
landschap/dorp onduidelijk.
• Elke kern vraagt zodoende om een eigen 
mobiliteitsoplossing en kan niet profiteren van een 
gemeenschappelijk vervoersysteem. Het dorp dreigt in 
twee delen te worden opgeknipt door de hogere frequentie 
op het spoor van logistiek en mobiliteitsverkeer. Het spoor 
vormt steeds meer een barrière tussen Oost en West. 
• Het last-mile probleem blijft bestaan. Reizigers 
moeten het traject vanaf het stationsgebied tot aan hun 
bestemming zelfstandig organiseren.
• Eijsden behoudt het suburbane karakter met een op auto 
gebasseerd verkeerssysteem.

• Het stationsgebied wordt gefragmenteerd ontwikkeld. De 
zonnevelden zijn hiervan een voorbeeld. De versnippering 
van het stationsgebied neemt toe.
• Parkeren van auto’s op het stationsplein zal toenemen 
waardoor de ruimtelijke kwaliteit vermindert.
• Overstaptijden op Station Maastricht en Luik-Guillemins 
zijn problematisch waardoor een goede internationale 
spoorverbinding ontbreekt. 
• De auto in Eijsden blijft het voornaamste vervoersmiddel. 
Het bus- en treingebruik blijft marginaal.

RESULTATEN

NUL-SCENARIO 
HANDHAVING BESTAAND BELEID 2040



Luchtbeeld A2 ondertunneling ter hoogte van Maastricht
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De gevolgen uit het nul scenario vormen de onderlegger 
voor scenario 1 waarbij ingezet wordt op maximale kwaliteit 
van mobiliteit en ruimte. Samenvattend ziet deze situatie in 
2040 er als volgt uit:

UITGANGSPUNTEN
• Verbinding drielandentrein met stop in Eijsden.
• Twee maal per uur treinverbinding.
• Het station faciliteert nieuwe vormen van mobiliteit zoals 
e-bikes en oplaadpunten. 
• Diverse maatregelen worden getroffen voor de optimalistatie 
van de last-mile verbinding.
• De ontwikkeling van het concept grenspark tussen Eijsden 
en Visé wordt gevormd. Dit idee omvat een landschappelijke 
structuur tussen de dorpen met aandacht voor natuur- en 
cultuurbeleving. (Zie blz. 88 voor meer informatie).
• De uitbreidingswijken wijk in Eijsden-Oost wordt niet verder 
uitgebreid. Eventuele nieuwbouw vindt dan plaats rondom 
het stationsgebied. 

CONSEQUENTIES EN GEVOLGEN
• Er ontstaat een goede aansluiting op internationale 
verbindingen bij Station Maastricht en Luik-Guillemins. 
• Het woon-werkverkeer wordt via spoor in de regio 
gestimuleerd. 
• Intensievere uitwisseling tussen Eijsden en Visé vindt 
plaats door de treinverbinding en het grenspark concept. 
• Eijsden is een interessante vestigingsplek voor bedrijvigheid 
en spillover functies (bijv. hotel) uit Maastricht. De nieuwe 
bedrijvigheid moet aan het station worden gevestigd. 
• Eijsden is een interessant woondorp voor mensen die 
werken in Maastricht. Bijvoorbeeld voor medewerkers van 
de universiteit.
• De trein wordt een competitief vervoersmiddel t.o.v. de 
auto door de  brede optimalisatieslag.
• Het station vormt de spil tussen dorp en omgeving en 
krijgt de rol van poort naar het (EU)-landschap.
• Eventuele nieuwe woningen worden nabij het station 
gebouwd en hierdoor kansrijk ontsloten met OV. 
• Een goede last-mile oplossing verbindt de dorpskernnen 
en Eijsden-Oost met het station. Een directe buslijn is één 
van de opties. 

KANSEN
• Het station is een kans om de stedelijke ontwikkeling aan 
te jagen langs een efficiënt duurzaam mobiliteitsnet met 
een volwaardig aanbod van functies en voorzieningen. De 
huidige agglomeratie wordt zo gesterkt. 
• Knooppunten vormen concentratiepunten voor 
agglomeratie ontwikkeling en kunnen ongebreidelde 
woningbouw in het landschap tegen gaan. Dit vormt 
een alternatief voor de suburb strategie waarbij een lage 
dichtheid wordt bereikt. 
• Het station is een kans om de internationale samenwerking 
en kansen te concretiseren. Woon-werk verkeer en toerisme 
in de Luik-Maastricht corridor worden hiermee gestimuleerd.
• Het station biedt Eijsden de mogelijkheid om haar identiteit 
als grensplaats nog sterker neer te zetten. De poort naar het 
(EUregionaal)-landschap is een eerste aanzet.
• Eijsden onderscheidt zich t.o.v. andere regionale kleine 
stations door de kleine afstand tot Maastricht. De nabijheid 
biedt kansen voor spill-over functies zoals hotels die in 
Maastricht geen plek vinden. Daarnaast is Eijsden als 
grensdorp voor toerisme interessant vanwege de culturele 
diversiteit. Dit kan door middel van een grenspark (blz. 88) 
worden 
• Indien de last-mile verbinding met de overige dorpskernen 
wordt geoptimaliseerd zal er aansluiting en integraliteit in het 
dorp tussen mobiliteit en ontwikkeling ontstaan. Het biedt 
ook de kans om het ontwikkelen van de dorpskern meer in 
samenhang te zien en te behandelen.
• Vanwege de schaal van het station en het dorp is het 
noodzakelijk dat het stationsgebouw niet concurreert met 
omliggende functies maar een aanvulling vormt. Daarom 
beperkt het stationsgebouw zich tot minimale voorzieningen 
zoals wachtruimte en ticket automaat. 
• Het is van belang dat het stationsgebouw een duidelijke 
plek markeert en in staat is reizigersstromen te concentreren 
t.b.v. goede intermodaliteit en informatievoorziening. 
• De stationsomgeving kan door middel van programmering 
en  aanvullende toeristische voorzieningen een zelfstandig 
centrum vormen die in haar identiteit sterk verschilt met 
de andere centra in Eijsden. Het kan bij voorbeeld plaats 
bieden aan een regionale weekend markt of dienen als 
tijdelijke parkeeropvang bij evenementen elders in het dorp. 

RESULTATEN

SCENARIO 1
INTEGRAAL DOORONTWIKKELEN HUIDIG KNOOPPUNT 2040



Zicht op de onlangs aangelegde verbinding naar Trilogiporthaven in België
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Gezien de ligging t.o.v. de dorpskern en het lage gebruik 
is het niet ondenkbaar dat het station op een gegeven 
moment geen rol meer zal spelen in de bereikbaarheid van 
Eijsden. In dat geval is het belangrijk de bereikbaarheid 
met het OV op een andere manier vorm te geven. Dit 
biedt kansen om een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt 
met aanbod en voorzieningen passend bij de vraag in de 
dorpskern te realiseren. Een nieuw mobiliteitsknooppunt 
zorgt voor een frequente verbinding tussen Eijsden en het 
regionale treinnet. Samenvattend ziet deze situatie in 2040 
er als volgt uit:

UITGANGSPUNTEN
• Het station speelt geen rol meer in de bereikbaarheid van 
Eijsden. Een nieuw bustransferium wordt in de bestaande 
centrale dorpskern geïntegreerd.
• Duurzame en kleinschalige (on-demand) 
mobiliteitoplossingen, aangeboden door publieke en private 
partijen, vormen de link naar het kernnet (Maastricht of Visé). 
• Het stationsgebied wordt in de markt gezet en 
geprivatiseerd t.b.v. ontwikkeling. 
• Het nieuwe bustransferium wordt strategisch 
gepositioneerd in de centrale dorpskern aan een belangrijke 
bestaande Noord-zuid route. 
• Shortstay parkeren vindt plaats op straatniveau. Long-stay 
parkeren in de nieuwe ondergrondse parkeergarages.
• Nieuwbouw en verdichting in Eijsden vindt plaats rondom 
de dorpskern. 
• Het bustransferium is herkenbaar door architectuur t.b.v. 
concentratie reizigersstromen en identiteit dorp.
 
CONSEQUENTIES EN GEVOLGEN
• Bij het bustransferium zal de kern verder worden verdicht 
met woningen en parkeergarages. Dit is een voortzetting 
van de dorpskern ontwikkeling die de laatste decennia 
plaats vond. 
• De nieuwe parkeerstructuur kan ook worden gebruikt voor 
long-stay parking en komt ten goede aan de kwaliteit van de 
publieke ruimte. Tevens komen door het opheffen van de 
parkeer gebieden nieuwe plekken voor verdichting vrij. 
• In de omliggende gebouwen kunnen ondersteunende 
functies zoals apotheek, post afhaalpunt en fietsstallingen 
worden opgenomen waardoor het straatbeeld van de kern 
wint aan levendigheid. 
• De noord-zuid route wordt ingericht als voorrangsweg 
waardoor kleinere mobiliteitsvormen zoals busjes en 
e-mobilty oplossingen snel de omliggende stations 
Maastricht Randwyck en Visé kunnen bereiken. Een directe 
snelbus tussen Eijsden en Station Maastricht is onmisbaar. 

• In deze variant zal Eijsden overwegend een suburbaan 
karakter behouden. 

KANSEN
• Door het ontbreken van Eijsden als schakel op het 
agglomeratie kernnet zal de stedelijke verdichting 
overwegend in Maastricht plaatsvinden. Hiermee blijven 
reisafstanden regionaal beperkt en wordt ongebreidelde 
woningbouw voorkomen.
• Voor de bewoners van het dorp kan een mobiliteitspakket 
gebaseerd op een goed busnet een alternatief bieden 
op het autogebruik. Belangrijk daarbij is het aanbod aan 
verschillende type lijnen zoals directe of indirecte verbindingen 
naar andere grote knooppunten die kunnen reageren op 
de specifieke mobiliteitsvraag.  Het parkeerprobleem in 
Maastricht zal ook bijdragen aan de populariteit van een 
betaalbare OV-verbinding.
 • De situatie van een knooppunt in de dorpskern komt 
ten goede aan de reeds gestarte dorpskern ontwikkeling 
waarbij alle dagelijkse functies worden gecombineerd met 
woningen. De stedelijke ruimte en de sociale cohesie 
profiteren van deze verdichting. Er is nog voldoende 
plaats voor extra woningen mocht Eijsden een lichte groei 
doormaken.
• De nieuwbouw biedt de kans om het parkeer vraagstuk 
integraal op te lossen onder de grond. Eijsden wordt op 
die manier verlost van de suburb parkeer velden in de 
dorpskern. 
• Het bustransferium, vergelijkbaar met het scenario 
doorontwikkeling station, omhelst slechts de minimale 
voorzieningen zoals wachtruimte en toilet voor chauffeurs. 
Overige functies zullen in de plint van de woonblokken 
worden opgenomen. De omgeving is dynamisch en groeit / 
krimpt mee naar mate de regio ontwikkeld.  
• Indien het nieuwe knooppunt een succes mocht blijken 
blijft de optie om een nieuw station in het centrum van het 
dorp (in de verre toekomst) te openen mogelijk. Dit zou een 
succesvolle en efficiënte aanvulling kunnen zijn. Op deze 
plek zou een onderdoorgang kunnen worden aangelegd 
om de toenemende scheiding door spoor overgangen te 
ondervangen. 

RESULTATEN

SCENARIO 2
ONTWIKKELEN ALTERNATIEF KNOOPPUNT IN MOBILITEITSCONCEPT 2040
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CONCLUSIES

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE !
Uit het nul-scenario komt naar voren dat het handhaven 
van het huidige beleid in 2040 zal leiden tot een marginale 
positie van het station in Eijsden. Om kwaliteit te behouden 
en te vergroten is actie daarom vereist. De latente 
ontwikkelingskansen door toedoen van de komst van de 
drielandentrein kunnen alleen worden benut indien een 
duidelijke ontwikkel richting wordt gekozen die aansluit op 
een algehele dorpsvisie. 

SCENARIO 1 - 2
Scenario 1 en 2 laten op verschillende wijze zien dat een 
integrale visie op ruimte en mobiliteit een meerwaarde kan 
betekenen voor de toekomst van het dorp. Het voornaamste 
verschil is hierin de keuze voor een directe treinverbinding 
vanuit Eijsden naar omliggende knooppunten. Beide 
scenario’s tonen een efficiënt mobiliteitspakket dat is 
aangesloten op een knooppunt in het dorp. Er bestaat een 
essentieel verschil in de locatie van deze knooppunten en 
de gevolgen / kansen die deze met zich mee brengen. De 
benoemde voor- en nadelen zijn bedoeld om de discussie 
richting te geven. De uiteindelijke keuze voor een scenario is 
aan de gemeente in overleg met vervoersaanbieders en de 
provincie Limburg. 

ALGEMEEN REGIONAAL

OV-KETENS IN DE GRENS REGIO
De economische en demografische situatie wordt sterk 
bepaald door het EU-regionale karakter van de regio. 
Het OV-beleid voor de komende jaren is hierdoor gericht 
op het verbinden van internationale steden en geeft een 
nieuwe ontwikkelfocus aan. Kleinere tussengelegen 
dorpen met een station kunnen hierop inspelen door 
hun stationsgebieden integraal deel uit te laten maken 
van deze ontwikkelingsstrategie. Hierdoor ontstaan 
nieuwe internationale  woon-werk verbindingen die het 
vestigingsklimaat van de regio ten goede komen. 

OV-KETENS IN EEN KRIMPREGIO
Door bevolkingskrimp en vergrijzing neemt de vraag naar 
mobiliteit af en neemt de druk op behoud van kwalitatief OV-
mobiliteit toe. Dit geldt in het algemeen voor perifere regio’s in 
Nederland. De regio Zuid-Limburg kent een hoge dichtheid 
aan kleine stations met relatief weinig in-uitstappers. Dit zet 
de vanzelfsprekendheid van treinverbindingen onder druk 
maar biedt ook kansen voor kleine dorpen om het OV beleid 
te herzien en te laten stroken met hun toekomst visie. Dit 
hoeft niet automatisch te betekenen dat een spoorverbinding 

de juiste en meest hoogwaardige modaliteitsvorm is. Een 
betrouwbare, comfortabele en frequente busverbinding of 
e-mobilty voorzieningen naar grotere knooppunten zijn in 
sommige gevallen efficiëntere en duurzamere oplossingen.

STEDELIJKE AGGLOMERATIE EN OV
In de verstedelijkte agglomeratie van Zuid-Limburg is 
autoverkeer het voornaamste middel waarmee forensen 
zich verplaatsen tussen de woondorpen en werksteden. De 
combinatie tussen korte werkafstanden en woonkwaliteit 
(zoals nabijheid van natuur) vormen de attractiviteit van de 
regio. De casus Eijsden laat zien dat het stationsgebied 
geen knooppunt vormt in het dagelijks reispatroon van veel 
reizigers maar dat dit met aanpassingen wel mogelijk is. Dit 
is essentieel voor de ontwikkeling van een sterke regionale 
stedelijke structuur waarbij een intensieve uitwisseling 
tussen de verschillende plekken en steden plaats vindt. 

LOKAAL

INTERMODALITEIT
De casus Eijsden laat zien dat de last-mile verbinding, de 
reis tussen station en woning, een zwakke schakel vormt 
in de keten. Uit het onderzoek blijkt dat dit een van de 
voornaamste redenen is waarom het station wordt gemeden. 
De locatie van het station in het dorp is daarin bepalend 
even als de aansluiting met het plaatselijke busvervoer. Enkel 
het verbeteren van comfort en een regionale verbinding 
(drielandentrein) is niet voldoende. Een goede combinatie 
tussen regionaal en last-mile is bepalend. 

DORPSSTRUCTUUR EN STATIONSGEBIED
Uit het onderzoek komt naar voren dat het stationsgebied ooit 
een belangrijke positie innam in de activiteit en bedrijvigheid 
van het dorp. In de laatste decennia is het dorp sterk gegroeid 
en zijn er nieuwe groeikernen ontstaan waarbij het station de 
aansluiting met het dorp heeft verloren. Een knooppunt wordt 
gekenmerkt door de combinatie tussen vervoer en functies 
t.b.v. de leefbaarheid van het dorp. Gezien de kleine schaal 
van het dorp hebben alle deelontwikkelingen een directe 
invloed op elkaar. Een integrale ontwikkelingsvisie moet de 
relatie tussen het stationsgebied en de andere dorpskernen 
herstellen en versterken.

STATION EN OMGEVING
Door de kleinschaligheid van Eijsden moet het station (of 
het mobiliteitsknooppunt uit scenario 2) een impuls vormen 
voor de omliggende ondernemers en levendigheid van de 
buurt. Bijhorende functies zoals horeca, postpakketpunt 
of fietsverhuur zijn een verrijking voor het dorp en geven 
het straatbeeld kleur. Het stationsgebouw zelf moet zich 
daarom richten op de minimale nodige functies zoals 
wachtruimte en reisvoorzieningen. Het stationsgebouw 
moet goed georiënteerd zijn op de publieke ruimte en kan 
het stationsgebied structureren en identiteit ontlenen. 



20 21

2

ANALYSE
 

SITUATIE EN CONTEXT 
REGIONALE TRENDS EN PROGNOSES

KETENS EN KNOOPPUNTEN
STEDELIJKE ONTWIKKELING



Kaart EU-regio

ANALYSE

SITUATIE EN CONTEXT
STEDELIJKE AGGLOMERATIE IN DE 
EU-REGIO
De regio Zuid-Limburg grenst aan drie zijdes met België 
en Duitsland. In het gebied vormen Maastricht, Sittard/
Geleen en Heerlen de hoofd opzet van de stedelijke 
structuur. Tussen deze steden is in de loop der tijd 
een agglomeratie van dorpen en gehuchten ontstaan. 
Eijsden bevindt zich aan het uiteinde van dit stedelijke 
hoefijzer. Net over de grens in Duitsland en België vormen 
respectievelijk Luik en Aken twee economische en 
culturele zwaartepunten voor de EU-regio.

Luik (B)

Tongeren (B)

Kempens Plateau

Maastricht

Sittard/Geleen

Mergelland

Eijsden

Heerlen

Aken (D)

Voerstreek
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SITUATIE EN CONTEXT
LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
De omgeving wordt gekenmerkt door een landschap van 
heuvels en dalen. Eijsden ligt in de Maas-vallei en heeft 
hierdoor een Noord-zuid oriëntatie. Ten oosten bevindt 
zich het toeristische Mergelland.  Dit gebied heeft een 
duidelijke structuur en vormt het hart van de regio. Ten 
westen ligt het natuurgebied Kempens plateau (B).

Luik

Eijsden

Maastricht

Kempens plateau

Voerstreek

Aken

Sittard/Geleen

Heerlen

Heuvelland
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LEGENDA EU-regio bird-eye perspectief
       Internationale grenzen
       Treinstations 
       Spoornet
       Grotere knooppunten       



Achtergrondfoto: Eijsden gelegen in de maasvallei - zicht vanaf plateau sint Pieter

ANALYSE

SITUATIE EN CONTEXT
VERSTEDELIJKING IN DE MAAS-VALLEI
Luik en Maastricht zijn van oudsher nauw met elkaar 
verbonden. De ontwikkeling van deze steden heeft invloed 
op de groei en krimp van de tussengelegen dorpen zoals 
Eijsden en Visé (B). Eijsden is onderdeel van deze urbane 
dynamiek. 

Drone opname station Eijsden riuchting Maastricht

MAASTRICHT

Drone opname station Eijsden riuchting Luik

Luik
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Afbeelding: Drone opname van Eijsdenm et het stationsgebied in de voorgrondDrone opname Eijsden 

ANALYSE

SITUATIE EN CONTEXT
EIJSDEN IS DEEL VAN DE TOPOGRAFISCHE 
MAASVALLEI

KEMPENS PLATEAU
MERGELLAND
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ANALYSE 

REGIONALE TRENDS 
EN PROGNOSES
BEVOLKING KRIMP EN VERGRIJZING 
Volgens de prognoses zal de regio qua inwonersaantal de 
komende decennia krimpen. Het aandeel jongeren op de 
arbeidsmarkt is dun gezaaid op Nederlands grondgebied 
(fig. 1). Maastricht en Eijsden vormen in deze tendens 
een kleine uitzondering en blijven relatief stabiel. Dit geeft 
tevens aan hoe zeer Eijsden in relatie staat tot Maastricht.

2015 : Inwonersaantal 
2040 : Inwonersaantal
2015 : Woningbehoefte
2040 : Woningbehoefte
Sterk dalend
Stabiel
Stijgend         30 31



fig.1 - Beroepsbevolking - Aandeel 25-35 jarige in de potentiële beroepsbevolking. Bron: Atlas 
voor gemeenten

ANALYSE 

REGIONALE TRENDS 
EN PROGNOSES
DE WERKGELEGENHEID STAAT ONDER 
DRUK 
Bij deze stagnatie in groei hoort ook het beeld van een krimpende 
banenmarkt. Figuur 2 laat zien dat het aantal bereikbare banen 
voor de regio Zuid-Limburg erg laag is. Net over de grens in België 
is de prognose volledig omgekeerd. Hier wordt economische en 
demografische groei verwacht. Deze tegenstelling op steenworp 
afstand is typerend voor een grensgebied.

fig.2 - Rentevooruitzichten - Het aantal binnen acceptabele tijd te bereiken banen (in 
duizendtal), rekening houdend met de bestaande grens barrière op de arbeidsmarkt.
 Bron: Atlas voor gemeenten
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fig.3 - Internationaal woon-werkverkeer - Aantal Nederlanders in Belgische grensregio’s en 
Belgen in Nederlandse grensregio’s. 
Bron: cbs, adsel,slnw

ANALYSE 

REGIONALE TRENDS 
EN PROGNOSES

fig.4 - Bevolkingsgroei - Verwachte gemiddelde jaarlijkse bevokingstontwikkeling in de 
verschillende grensregio’s en in Nederland tot en met 2030. 
Bron: cbs, adsel,slnw

DE GRENS ALS BARRIÈRE
Door culturele en politieke verschillen bestaat er een grote 
diversiteit tussen de drie landen. Naast de taalbarrière 
en sociale motieven zijn er ook fiscale / administratieve 
obstakels die het moeilijk maken om een EU-regionale 
uitwisseling op dagelijkse basis te ontwikkelen. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
MOGELIJKHEDEN
Er bestaat algehele consensus dat samenwerking op 
EU-regionaal niveau kan leiden tot een sterkere en 
evenwichtigere regio. Het doel is om de banenmarkt in België 
voor Nederlanders toegankelijk te maken en omgekeerd de 
woningmarkt voor de Belgen te openen. Op dit moment (fig. 
3) wonen er meer Nederlanders in België die internationaal 
forensen als andersom. Dit komt door fiscale voordelen 
op hypotheken die Nederlanders kunnen meenemen naar 
België. 
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REGIONALE TRENDS 
EN PROGNOSES
GRENZEN BESLECHTEN DOOR 
MOBILITEIT
Een betere uitwisseling tussen EU  landen leidt niet alleen 
tot een betere samenwerking maar ook tot nieuwe ontwikkel 
kansen. Op Europees niveau worden grensbarrières tussen 
EU-lidstaten door middel van stimulerende projecten 
en programma’s aangepakt. Het programma Eurekarail 
(samenwerking tussen provincies Brabant en Limburg, 
ministerie van infrastructuur en milieu en omliggende 
Belgische en Duitse overheden) zet zich hiervoor in.  
In de regio Zuid Limburg wordt toegewerkt naar een 
grensoverschrijdende regionale verbinding in de vorm van 
de Drielandentrein.

VERANDERING IN STEDELIJKE 
DYNAMIEK
Door deze nieuwe betrouwbare verbinding worden dorpen 
zoals Eijsden en Meersen deel van een kernnet die de 
hoefijzer vorm van de verstedelijking volgt. Eijsden maakt 
deel uit van een mogelijk internationaal woon-werk verkeer 
en wordt zodoende ook een interessante plaats om te 
vestigen als wel te bereiken voor toeristische doeleinden.

Kennis en mobiliteit netwerk in de EU-regio - bron Eurekarail Projectbanner van het project Drielandentrein traject - bron eurekarail
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REGIONALE TRENDS 
EN PROGNOSES
DRIELANDENTREIN
De Drielandentrein zal Luik, Maastricht en Aken verbinden via 
een nieuwe sneltrein verbinding. Het is straks mogelijk als reiziger 
tussen deze steden te reizen zonder te hoeven overstappen en 
gebruik te kunnen maken van hetzelfde betalingssysteem. De 
trein zal in eerste instantie 1 keer per uur en later mogelijk nog 
frequenter gaan rijden. Het verbindt de plekken Luik, Bressoux, 
Visé, Eijsden, Meersen, Valkenburg, Heerlen, Herzogenrath en 
Aken. 

Projectplan drielandentrein - bron Eurekarail
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KETENS EN 
KNOOPPUNTEN
FIETSNETWERK
Het omliggende landschap in de regio Zuid-Limburg is een 
geliefd fiets terrein. De vele toeristische fietsroutes verbinden 
Eijsden met het Mergelland en het Kempens plateau. 

SPOORNETWERK
De hoofd opzet van het spoornet volgt net als de snelweg de 
driehoek figuur tussen de grote steden in de regio. Het spoor 
doorkruist Eijsden maar wordt op dit moment slechts bereikt 
met een stoptrein op een frequentie van 1 keer per uur. 

SNELWEGEN
Tussen de steden Maastricht, Sittard en Heerlen is een driehoek 
aan snelwegen ontstaan die de hoofd opzet uitmaakt voor 
verkeer en logistiek. Eijsden wordt direct ontsloten via de A2 op 
dit netwerk.

BUSNETWERK
In de regio domineren vooral stadslijnen het OV-beeld. Eijsden 
wordt dan ook hoofdzakelijk ontsloten via een Maastrichtse 
stadsbus. Uitzondering hierop is de regionale bus-as tussen 
Maastricht en Aken. Deze worden met name door scholieren 
veel gebruikt in het Mergelland. Buslijn 793 (gem. 12 in-
uitstappers / dag) tussen Eijsden en Margraten rijdt op afroep. 

LEGENDA 
       Internationale grenzen
       Spoornetwerk

LEGENDA 
       Internationale grenzen
       Snelwegen
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BUSNETWERK 2018
        Stadsbusnet
        Lijn 5 - Maastricht 
        Lijn 793 buurtbus Margraten
        Regiobus Maastricht - Aken                 
        IC bus Luik-Maastricht-Düsseldorf

LEGENDA 
       Internationale grenzen
       Fietsroutes



INFRASTRUCTURELE DRIEHOEK
Het infrastructurele aanbod in de regio heeft zich gevormd 
in een driehoek tussen de drie grote steden Maastricht, 
Sittard en Heerlen. Aan deze hoofdstructuur bevinden zich 
talrijke dorpen die beschikken over een treinstation en een 
snelweg afslag waardoor het wonen in dorpen en werken 
in steden veel voorkomt. Er is geen tekort aan infrastructuur 
in de regio. De vraag is hoe het efficiënter gebruikt kan 
worden. 

HUIDIGE MOBILITEIT FOCUS TUSSEN 
NEDERLANDSE STEDEN   
Door culturele, administratieve en fiscale omstandigheden 
is het woon-werkverkeer tussen Luik, Aken en Nederland 
nog minimaal. Daarnaast is ook de ontsluiting middels OV 
laag en weinig aantrekkelijk alternatief op het gebruik van 
de auto. 

SUBURB EIJSDEN
Op dit moment maakt Eijsden geen deel uit van de 
verkeersbewegingen tussen grote steden. Eijsden heeft 
een sterke oriëntatie op Maastricht en is door de A2 
snelweg intensief verbonden. Deze oriëntatie in de regio zal 
veranderen met de komst van een betere treinverbinding 
tussen Maastricht en Luik. 

ANALYSE 

KETENS EN 
KNOOPPUNTEN

LEGENDA infrastructuur in de 
EU-regio
       Internationale grenzen
       Fietroutes
       Spoorwegen
       Spoornet logistiek en toeristisch
       Buslijnen
       Grote knooppunten 
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GROOTSTE VERKEERSSTROOM NAAR 
MAASTRICHT 
Uit de pendel aantallen blijkt dat het meeste woon-
werkverkeer vanuit Eijsden naar Maastricht plaatsvindt.

NAUWELIJKS WOON-WERKVERKEER 
NAAR EN VAN BELGIË / DUITSLAND 
Slechts een kleine 300 reizigers per dag werken in België en 
wonen in Eijsden. 

MINIMAAL GEBRUIK TREIN
300 van de 4500 forensen vanuit de gemeente Eijsden-
Margraten gebruiken de trein. Het overgrote deel gebruikt 
de auto. De grootste groep trein gebruikers zijn scholieren 
(middelbaar en hoger onderwijs)

OVERLAST PARKEER TOERISME
Toeristen vanuit België naar Eijsden komen niet via trein 
maar per auto. Hierdoor wordt Eijsden in de weekenden 
overspoelt door auto’s en ontstaat een parkeerprobleem 
rondom de historische kern. 

ANALYSE 

KETENS EN 
KNOOPPUNTEN

Reizigers vanuit gemeente 
Eijsden / Margraten

            100 reizigers /dag
            200 reizigers /dag
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KETENS EN 
KNOOPPUNTEN
TREINNET 2018
Eijsden is minimaal ontsloten op het treinnet. De Stoptrein 
tussen Maastricht en Luik wordt geëxploiteerd door NS en 
NMBS en wordt gereden met NMBS materieel.
De trein rijdt een keer per uur, wordt gereden met oud 
materieel en valt vaak uit waardoor de reiservaring negatief 
wordt beïnvloed. 

        Stoptrein
        Intercity verbinding
        Thalys
        Knooppunt en grootte aanduiding
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TREINNET 2040
Met de komst van de drielandentrein zal de OV-driehoek 
uitbreiden richting Luik en Aken. Hierdoor zal Eijsden deel 
uitmaken van de stedelijke agglomeratie met een oriëntering 
naar noord (Maastricht) en zuid (Luik). Het plan bestaat om 
deze lijn tenminste twee keer te laten rijden per uur waardoor 
het treinnet een aantrekkelijk alternatief op het gebruik van 
de auto wordt.  

ANALYSE 

KETENS EN 
KNOOPPUNTEN

        Stoptrein
        Intercity verbinding
        Thalys 
        Drie-landentrein traject
        Knooppunt en grootte aanduiding
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REIZIGERS MOTIEVEN 
Bron: reizigersonderzoek station Eijsden, gepubliceerd in  presentatie 

3eustates2cross van de gemeente Eijsden-Margraten
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GEMIDDELD AANTAL REIZIGERS PER UUR PER RICHTING (totaal gem. 300/dag)
Bron: reizigersonderzoek station Eijsden, gepubliceerd in  presentatie 3eustates2cross van de 

gemeente Eijsden-Margraten

GEMIDDELD AANTAL REIZIGERS PER TREIN
Bron: reizigersonderzoek station Eijsden, gepubliceerd in  presentatie 

3eustates2cross van de gemeente Eijsden-Margraten

BESTEMMING

EIJSDEN IS EEN SUBURB VAN 
MAASTRICHT
Het huidige gebruik van het station bestaat voornamelijk 
uit scholieren en ouderen die tussen Maastricht en Eijsden 
reizen. De P&R voorziening bestaat uit 60 parkeerplekken en 
is onlangs aanlgelegd. 

ANALYSE 

KETENS EN 
KNOOPPUNTEN
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DE KOMST VAN DE DRIELANDENTREIN 
BEÏNVLOEDT DE STEDELIJKE 
ONTWIKKELING TUSSEN LUIK EN 
MAASTRICHT
De suburb Eijsden met een eenduidige focus op Maastricht 
kan door toedoen van het treinverkeer een knooppunt worden 
in de internationale woon-werk corridor. Ook vormt Eijsden 
een poort naar het landschap door toedoen van de betere 
bereikbaarheid via het nationale spoornet. 

ONTWIKKELING VAN HET GRENSGEBIED 
ALS IDENTITEIT. 
Eijsden kan profiteren van de nieuwe ontsluiting en dit 
gebruiken ten behoeve van de ontwikkeling van haar eigen 
identiteit. Zowel op cultureel, toeristisch en economisch 
gebied bieden samenwerkingen met Visé en Luik kansen om 
de positie als vestigingsplaats voor woon- en werkgelegenheid 
te versterken. 

ANALYSE 

RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING

Birds eye perspectief van de Luik-Maastricht stedelijke corridor 
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1. Station en business district Luik Guilemins 2. Trilogiport Luik

3. Landgoed Ceastert 4. Nieuwe sluis bij Ternaaien

5. Ontwikkeling ENCI-gebied 6. Maastricht Randwyck 

LOGISTIEK EN MOBILITEIT IN 
SAMENHANG MET CORRIDOR 
ONTWIKKELING
In de laatste decennia hebben enkele grootschalige projecten 
de Maasvallei tussen Luik en Maastricht vorm gegeven. 
Eijsden zal hier direct en indirect mee te maken krijgen. Zo 
zal de logistieke intensiteit op het spoor en water mogelijk 
toenemen door toedoen van o.a. de ontwikkeling Trilogyport. 
Dit betekent mogelijk meer treinen en daardoor langere 
dichtligtijden van de aanwezige spoorwegovergangen.

1. Luik Guillemins

2. Trilogiport

4. Sluis bij Ternaaien

5. kasteel castert

5. ENCI-gebied

6. Maastricht Randwyck
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RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING
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5 MIN

Oude centrum

Pond

Versnipperd 
stationsgebied

Dorpskern

5 MIN

5 MIN

Tweedeling door 
spoorovergang

Tweedeling door 
spoor

Nieuw poelveld

AUTOKERN

Rijksweg Autoweg A2

HET DORP BESTAAT UIT ENKELE 
OUDE KERNEN DIE AAN ELKAAR ZIJN 
GEGROEID IN DE PERIODE NA WOII. HET 
STATION IS LOSGEKOPPELD VAN DEZE 
KERNEN

ANALYSE 

STEDELIJKE 
ONTWIKKELING

EIJSDEN DORP
Legenda
       Bebouwing
       Dorpskernen
       Autoverkeer
       Busverkeer
       Bushaltes 
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TUSSEN DE KERNEN BEVINDEN ZICH 
MONO-FUNCTIONELE WOONZONES
Deze wijken zijn auto georiënteerd en daarmee te vergelijken 
met de suburb typologie. Eijsden is voor het grootste deel 
een suburb van Maastricht

DRIE KERNEN IN EEN DORP
De voorzieningen voor dagelijkse behoeftes zoals 
boodschappen en post zijn geclusterd rondom de centrale 
dorpskern. Het station is hiervan losgekoppeld en er vindt 
geen uitwisseling plaats. 

Historische groei Eijsden
Bron: BAG / Kadaster

Bereikbaarheid van voorzienigen en functies in het dorp t.o.v. elkaar
Bron: BAG / Kadaster/ OSM.org
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RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING
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Bouwjaar
1380-1800
1801-1900
1901-1945
1946-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2018
 

Legenda
Direct nabij
Grootste afstand



Jonger dan 15 jaar

5 tot 10 jaar

10 tot 15 jaar

15 tot 20 jaar

20 tot 25 jaar

25 tot 45 jaar

45 tot 65 jaar

65 tot 80 jaar

80 jaar of ouder 

Eenpersoonshuishoudens

Huishoudens zonder kinderen

Huishoudens met kinderen

GROOTSTE GROEP MENSEN IN EIJSDEN 
BETREFT EEN FAMILIAIRE SITUATIE 
TUSSEN DE 25-65 JAAR MET KINDEREN
De meeste ouderen wonen rondom de functiekern van het 
dorp. Dat geeft automatisch aan dat de meeste families met 
kinderen in de nieuwbouw wijken zoals Poelveld (Eijsden 
Oost) wonen. Dit zijn families die veel gebruik maken van 
autovervoer i.p.v. de trein. 

ANALYSE 

RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING

Particuliere huishoudens. Bron:cbs 2010Bevolking Eijsden naar leeftijd. Bron : cbs 2010

Kaart van bewoners van 65 jaar of ouder
Bron: BAG / Kadaster/ OSM.org
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TRACÉ LUIK-MAASTRICHT WAS 
HOOFDZAKELIJK INDUSTRIEEL 
Het station Eijsden (bouwjaar 1861) was bedoeld voor 
logistieke doeleinden en niet per se voor de mobiliteit van 
reizigers. Dit verklaart de afstand tussen het stationsgebied 
en de historische dorpskern.

HET STATIONSGEBOUW WAS 
MULTIFUNCTIONEEL EN NAUW 
VERBONDEN MET OMLIGGENDE 
FUNCTIES
Verschillende gebruiken zoals douanekantoor, woning en 
overslagplaats van goederen vonden plaats in en om het 
stationsgebouw. De omliggende cafetaria’s werden naast 
trefpunt ook gebruikt voor het omslaan van het fruit op het 
spoor. Het stationsgebied was een flexibel en schaalbaar 
begrip.

ANALYSE 
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Trace plankaart 1861 tussen Luik en Maastricht

Stationsgebouw Eijsden 1861
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1380 - 1900 1900 - 1945

Het station als douanekantoor en plek voor bedrijvigheid De dorpsstructuur groeide richting het stationsgebied

De oude dorpskern bebouwing Woningen voor het personeel van de industrie

1945 - 1980 1980 - 2018

De komst van snelweg en gebruik auto diskwalificeerde station Het stationsgebouw wordt nu gebruikt als geboortekliniek

Naoorlogse woning Type Nieuwbouw in Eijsden vergelijkbaar met vinex-wijk type
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HET STATION TUSSEN DORP EN 
LANDSCHAP
Door de asymmetrische ligging van het station aan de rand 
van het dorp is de aansluiting tot de woning (last-mile) niet 
optimaal waardoor de populariteit van het spoor laag is.
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Drone opname station Eijsden
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Zicht op nieuwbouwwijk Poelveld

UITBREIDING EIJSDEN SUBURB
De wijk Poelveld is exemplarisch voor de populariteit van 
Eijsden als woondorp van Maastricht. De auto blijft hierbij het 
dominante vervoersmiddel
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Ik gebruik de trein ook recreatief. Met name om naar 
Maastricht te gaan: uit eten, theater, kroeg, bioscoop etc. 
Mijn vrouw rijdt liever niet ‘s avonds over het traject, dat 
door haar en velen anderen als onveilig wordt ervaren. 
Mooiere treinen, zoals bij Heerlen rijden, zouden géén 
overbodige luxe zijn.

Ik werk voor DSM waar het beleid is om het OV te nemen 
indien mogelijk. Voor bestemming Heerlen, Sittard en Delft 
gaat dat aardig. Ik woon ongeveer 700m van station, dus 
ben er zo.  Omdat de trein vaak onbetrouwbaar is, neem ik 
de auto als ik belangrijke afspraken heb. Meer regelmaat zou 
mijn gebruik verhogen.

Ik neem nooit de trein. Mijn werk is vanaf het station in 
Maastricht nog eens 30min per fiets, dus dat schiet niet 
op. Bovendien is het 20 min lopen van mijn huis, dus dat 
maakt het ook onaantrekkelijk. Als ik de trein neem, brengt 
mijn man me vaak met de auto naar Maastricht centraal.

De optie om de trein te nemen staat simpelweg niet op 
mijn netvlies. Ik zou hem best naar Luik willen nemen, 
wellicht is dat goedkoper, maar dan is mij niet duidelijk hoe 
ik daar verder moet. Werkt mijn OV-kaart daar, en welke 
overstappen moet ik maken? Mijn buurmeisje reist wel elke 
dag op en neer naar Eindhoven voor haar opleiding.

De grote kans voor het station ligt in de omgekeerde 
richting. De geschiedenis van het grensstation is zeer 
rijk. Daar kun je echt wat mee, en is nu onderbelicht: 
het is daar troosteloos. Er komen al veel toeristen maar 
alleen met de auto, wat weer overlast veroorzaakt in de 
dorpskern.

Ik woon ver van het station dus voor de meeste activiteiten 
in Maastricht pak ik de fiets of auto. De trein heeft bovendien 
een slecht imago: een rovershol voor junkies.
Voor lange afstanden pak ik wel graag de trein, bijvoorbeeld 
naar Brussel, Amsterdam, Parijs etc.

Reisschema’s persona’s
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REIZIGERSONDERZOEK
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ROUTE KASTEEL CAESTERT

ROUTE
 Visé

ROUTE DORPSKERN I

ROUTE DORPSKERN II
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LEGENDA
         : Horeca
         : Retail
         : Industrie / bedrijvigheid
         : Stationsgebouw
           - Verloskundige
           - Psychologe
           - Ondersteunend huisarts
           - Massage
           - Reclamebureau

INDUSTRIE TERREIN

TANKSTATION

VOETBALCLUB

ROUTE MERGELLAND

ROUTE VOERSTREEK

SITUATIE EN CONTEXT
Het stationsgebied is een versnipperd gebied met een 
onsamenhangend karakter. De omliggende functies (horeca en 
industriegebied) profiteren niet direct van elkaar. 

ORIËNTATIE 
Het stationsgebied wordt gedomineerd door parkeervelden. 
De publieke ruimte rondom het voormalige stationsgebouw is 
te groot in verhouding tot het gebouw en het huidige gebruik. 
Het is voor de reiziger niet evident waar men uitstapt.

STATIONSGEBOUW
Het stationsgebouw verdeelt het stationsgebied in een voor- 
en achterzijde. Het gebouw wordt verhuurd als bedrijfsruimte 
en er zijn geen ondersteunende functies voor reizigers zoals 
een verwarmde wachtruimte. 

INTERMODALITEIT
Op dit moment halteert enkel de buurtbus slechts 1 keer per 
uur bij het stationsgebouw.
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Foto stationsgebied huidige situatie
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3

ONTWIKKEL
SCENARIO’S 

 

NUL SCENARIO

SCENARIO 1
Integraal doorontwikkelen huidig knooppunt 2040

SCENARIO 2  
Ontwikkelen alternatief knooppunt in mobiliteitsconcept 2040
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ANALYSE 

NUL-SCENARIO
• De buslijn van Eijsden naar Maastricht blijft gehandhaafd en 
stopt niet op het station. 
• De frequentie van de trein blijft laag. De Drielandentrein is wel 
betrouwbaar en verbind de regio met Eijsden. 
• Er worden geen aanvullende voorzieningen zoals  
wachtruimte voor reizigers bij het station aangelegd. 
• Er wordt geen stationsvisie opgemaakt en individuele plots 
rondom het station worden door private partijen ontwikkeld. 

Mobiliteitsschema tussen Luik en Maastricht
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5 min

Pond

Versnipperd 
stationsgebied

Zonnecellen

TREINKERN

buskern

kasteel  EIjsden 
geïsoleerd

Dorpskern

5 MIN
5 min

5 min

Tweedeling door 
spoorovergang

Tweedeling door 
spoor

Nieuw poelveld

Nieuwe  subkern

Uitgegroeide  
subkern

AUTOKERN

ANALYSE 

NUL-SCENARIO
• Verschillende dorpskern ontwikkeling.
• Stationsgebied niet ingehaakt op dorpsontwikkeling.
• Barrière tussen West en Oost Eijsden door mogelijk 
toenemend goederen- en mobiliteitsverkeer op het spoor.

EIJSDEN DORP
Legenda
       Bebouwing
       Dorpskernen
       Recreatief buitengebied
       Dorpsuitbreiding
       Busverkeer
       Bushaltes 
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Zorg functie

Auto
Centraal

regiobus op 
afspraak

Zonnecellen

!!

!!

Individueel hotel 
project

Kantoor functie

Auto
Centraal!! !!

ANALYSE 

NUL-SCENARIO
• Individuele projectontwikkeling (zoals het zonnepanelen 
voorbeeld) rondom het station vertroebelt de leesbaarheid van 
de plek en is ten nadelen van de oriëntatie en uitstraling
• Parkeren van auto’s op het stationsplein zal toenemen 
waardoor het stationsplein overwegend parkeerplaats blijft.
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Mobiliteitsschema tussen Luik en Maastricht

• Verbinding Drielandentrein met stop in Eijsden.
• Twee maal per uur treinverbinding.
• Het station faciliteert nieuwe vormen van mobiliteit zoals 
e-bike met oplaadpunten. 
• De last-mile verbinding wordt geoptimaliseerd door betere 
faciliteiten voor verschillene mobiliteitsvormen.
• Er ontstaat een goede aansluiting op (inter)nationale 
verbindingen bij Station Maastricht en Luik Guillemins. 
• Het woon-werkverkeer wordt via spoor in de regio 
gestimuleerd en een robuust kernnet ontstaat. 
• Intensievere uitwisseling tussen Eijsden en Visé vindt plaats 
door het grenspark concept en treinverbinding. 

ONTWERPSCENARIO”S

SCENARIO 1
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Kaart corridor Luik - Maastricht

VOERSTREEK

Luik Guillemins

Visé

BRESSOUX

CONCEPT GRENSPARK
Het station Eijsden verbindt het nationale spoornet met een 
internationaal grensgebied vol culturele en landschappelijke 
kwaliteiten. Het station als poort naar het landschap wordt in 
dit scenario versterkt met het idee van een grenspark waarbij 
de identiteit van het station en het gebied als grensplaats 
worden geclusterd en kunnen worden beleefd. Onderdeel 
hiervan is bijv. het kasteel Caestert. Zo kunnen toeristen 
een fiets huren op het station en via de culturele route naar 
Visé rijden en weer terug door het grenspark. Het grenspark 
bestaat op dit moment nog niet en werd in het kader van dit 
onderzoek voorgesteld.

ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 1

KEMPENS PLATEAU

MERGELLAND

Maastricht

Maastricht RandwyckEIJSDENGRENSPARK
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Oude centrum

Pond

Verdichte
Dorpskern

Woonwijk

GRENSPARK

MOBILITEITSKERN

kasteel  EIjsden 
geïntegreerd

5 min

10 min

15 min

minimale 
ontwikkeling

Tweedeling door 
spoorovergang

Woonwijk

Mixed use

Tweedeling door 
spoor

EIJSDEN DORP
Legenda
       Bebouwing
       Dorpskernen
       Recreatief buitengebied
       Dorpsuitbreiding
       Stationsgebied
       Busverkeer
       Bushaltes
       Fietsroutes 

ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 1
• De ontwikkeling van het grenspark is de aanjager voor de 
‘poort naar het landschap’ functie van het station.
• Nieuwe kernontwikkeling in Eijsen wordt gestopt. Daarvoor 
wordt het stationsgebied belangrijker en beter ingehaakt op de 
bestaande oude kernen. 
• Eventuele nieuwbouw in de vorm van bedrijvigheid of 
woningen vindt rondom het stationsgebied plaats.
• Het busnet wordt tot aan het stationsgebied doorgetrokken. 
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centraal punt 
verkeersstromen

fietsverhuur

grenspark

!!

restaurant

stationsplein 
programmeerbaar

toeristisch klimaat

woon-werk klimaat

ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 1
• Een duidelijke ruimtelijke opzet van het stationsgebied moet 
de leesbaarheid en oriëntatie bevorderen. Het landschap reikt 
tot aan het station en wordt met fietsverhuur functie beleefbaar 
gemaakt. 
• Overstap op fiets, bus en andere modaliteiten van de 
toekomst vinden direct voor het stationsgebouw plaats. 
• De stationsomgeving is dynamisch qua programma en 
toe-eigening. Het plein biedt plek voor een weekend markt en 
parkeerplek voor tijdelijke evenementen in het dorp. 
• Nieuwe functies zoals horeca en postbedrijf worden in 
bestaande gebouwen rondom het station ondergebracht. 
• Het stationsgebied is het centrum voor eventuele nieuwbouw 
zoals woningen en bedrijvigheid. 
• Het station wordt uitgerust met e-bike oplaadpunten 
uitgerust.
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ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 1

92 93

Basis voorzieningen voor 
reizigers zoals wachtruimte 

in duidelijke station 
architectuur

Nieuwe bedrijvigheid nabij 
het station

Programmeerbaar plein 
(weekend markt)

Duidelijke Overstap 
op bus en alternatief 

vervoer Poort 
naar het 

landschap

Nieuwe functies in de 
plinten van bestande 

gebouwen



ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 2

Mobiliteitsschema tussen Luik en Maastricht

• Het station op de huidige locatie is niet meer in gebruik. Een 
nieuw mobiliteitsknooppunt wordt in de bestaande centrale 
dorpskern gerealiseerd.
• Duurzame en kleinschalige (on-demand) 
mobiliteitsoplossingen, aangeboden door publieke en private 
partijen, vormen de link naar het kernnet (Maastricht of Visé). 
• De Noord-zuid route wordt ingericht als voorrangsweg 
waardoor kleinere mobiliteitsvormen zoals busjes en e-mobilty 
oplossingen snel de omliggende stations Maastricht Randwyck 
en Visé kunnen bereiken. Een directe verbinding tussen 
Eijsden en Station Maastricht is onmisbaar. 
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5 min

10 min

15 min

PP

UITGEBREIDE 
DORPSKERN

kasteel  Eijsden 
geïsoleerd

Snelbus Visé

loopgebied

Ondergronds 
parkeren

Oude centrum

Pond 
frequenter

Tweedeling door 
spoorovergang

Potentieel nieuw 
station 2060

Snelbus Maastricht
lokale buslijn

minimale 
ontwikkeling

EIJSDEN DORP
Legenda
       Bebouwing
       Dorpskernen
       Recreatief buitengebied
       Zuidelijke route naar Visé
       Noordelijke route naar Maastricht
       Busverkeer
       Bushaltes
       Fietsroutes 

• Het bustransferium wordt in de bestaande dorpskern 
geïntegreerd aan de noord-zuid route.
• De bestaande dorpskernen worden verdicht en ontwikkeld.
• De bestaande parkeervelden die het straatbeeld in de 
dorpskern domineren worden opgeheven en ondergebracht in 
parkeergarages van de nieuwbouw. 

ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 2
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VERBINDING 
BUSSTATION

KORT PARKEREN

SUPERMARKT

VERDICHTING GROND 
WONINGEN

VERDICHTING
VERZORGINGSTEHUIS

PP

!!

STATION 2060?

PARKEREN
BOVENGRONDS

PARKEREN
ONDERGRONDS

PAKKET PUNT

BUURT 
VERVOERPP

• Door de komst van de mobiliteitsknoop in het dorp kunnen 
nieuwe functies en voorzieningen in de plinten van de 
omliggende gebouwen verder toenemen. 
• Het knooppunt krijgt een duidelijke architectuur en maakt 
deel uit van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het dorp. 
• Het knooppunt biedt onderdak voor wachtruimte en een 
kleine kantine voor buschauffeurs. 
• Bij voldoende mobiliteitsvraag in de toekomst vormt 
het knooppunt ook de locatie voor een eventueel nieuw 
treinstation. 

ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 2
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Bestaande situatie met parkeerprobleem in de  openbare ruimte

ONTWERPSCENARIO”S

SCENARIO 2
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ONTWERPSCENARIO’S

SCENARIO 2
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Nieuwe functies rondom 
knooppunt in plint van 
bestaand gebouwen

Ondergrondse 
parkeergarage Nieuw mobiliteitsknoopunt 

met busstation functies. 




