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Onderwerp
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf: Opheffen van spoorwegovergang Glas Mij-weg

Inleiding/aanleiding
In het kader van de (Inter)nationale Railagenda van de Provincie Limburg is besloten om 
– naast o.a. het realiseren van de elektrificatie van het spoor tussen Landgraaf en 
Herzogenrath – het spoortracé tussen Heerlen en Landgraaf medio 2020 te verdubbelen. 
Deze infrastructurele ingreep – die bestaat o.a. uit een aanpassing van de spoorbaan en 
taluds, een aanpassing van de overwegen en, waar nodig, een aanpassing of nieuwbouw 
van kunstwerken – is noodzakelijk om grensoverschrijdende spoorverbindingen van het 
personenvervoer tussen de regio’s Limburg en Noordrijn-Westfalen eenvoudiger en sneller 
te maken. 

Doelstelling van het project
Momenteel is er op de corridor Zuid-Limburg – regio Aken één grensoverschrijdende 
treindienst per uur die tussen Heerlen en Herzogenrath pendelt. Om hier een tweede 
grensoverschrijdende treindienst in de regionale openbaar vervoersconcessie Limburg 
mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het spoor tussen Heerlen en Landgraaf wordt 
verdubbeld. Daarnaast is wellicht ook seinverdichting op het enkelspoor tussen Landgraaf 
en de Duitse grens nodig om de halfuurdienst aan te kunnen bieden en zo de 
toegevoegde capaciteit tussen Heerlen en de Duitse grens optimaal te benutten. Op die 
manier wordt de mogelijkheid geboden om de gewenste Drielandentrein tussen Luik (op 
termijn) – Maastricht – Heerlen – Aken in te voeren. Het beoogde eindresultaat van de 
provincie is dat twee sneltreinen per uur zullen rijden tussen Limburg en Noordrijn-
Westfalen.

Spoorwegovergangen Willemstraat en Glas Mij-weg
Met betrekking tot de noodzakelijke werkzaamheden in het project ‘Spoorverdubbeling 
Heerlen-Landgraaf’ heeft de Provincie aangegeven dat er behoefte bestaat om het aantal 
gelijkvloerse spoorwegkruisingen te reduceren zodat de veiligheid en de doorstroming op 
het spoor verbetert. Er is daarom in Heerlen gekeken naar de gelijkvloerse 
spoorwegovergangen op de Willemstraat en de Glas Mij-weg.

In principe diende de spoorwegovergang op de Willemstraat aangepakt te worden omwille 
van spoorwegveiligheid. 
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Echter, aangezien infrastructurele aanpassingen in het Heerlense wegennetwerk geleid 
hebben tot een sterke reductie van de verkeersstroom op de spoorwegovergang op de 
Willemstraat, heeft Provincie Limburg voorgesteld om de spoorwegovergang op de 
Willemstraat te handhaven. Logischerwijze is dit reeds gecommuniceerd met de 
gemeente Heerlen.

In tegenstelling tot de spoorwegovergang op de Willemstraat is het opheffen van de 
spoorwegovergang op de Glas Mij-weg een complex vraagstuk. Het eventueel afsluiten 
van de Glas Mij-weg heeft ingrijpende gevolgen voor de verkeerscirculatie in de nabije 
omgeving alsook de bereikbaarheid van de buurt MSP. Dat blijkt ook uit een 
verkeerskundig onderzoek. In dat verkeerskundig onderzoek zijn alternatieve 
ontsluitingsmogelijkheden uitgebreid besproken. De uiteindelijke voorkeursvariant blijkt 
een opheffing van de spoorwegovergang op de Glas Mij-weg in combinatie met de 
ontsluiting van het autoverkeer via de fietstunnel nabij het kruispunt Mijnspoorweg-
Crutserveldweg (zie bijlage 2). De huidige fietstunnel dient immers toch heraangelegd te 
worden ten behoeve van de spoorwegverdubbeling, hetgeen bekostigd wordt vanuit het 
provinciaal project. De fietstunnel kan relatief eenvoudig breder uitgevoerd worden zodat 
ook autoverkeer hier afgewikkeld kan worden. Hierdoor ontstaat een unieke kans om de 
ontsluiting van de wijk anders, meer toekomstvast, te organiseren. Echter, de 
ontsluitingswegen moeten ook aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dit laatste 
wordt niet betaald vanuit het project en valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente Heerlen. Volgens een eerste kostenraming zouden deze laatstgenoemde 
infrastructurele maatregelen €750.000 kosten.

Kader
Programma Verkeer en Vervoer

Kernthema:
Mobiliteit & Parkeren

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1a. In het kader van de spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf een 

investeringskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het 
ontsluiten van de Glas Mij-weg via het kruispunt Mijnspoorweg-Crutserveldweg.

1b. Het bedrag ad € 750.000 mee te nemen in de begroting van 2019. 

Argumenten
1.1 MSP krijgt een toekomstvaste wijkontsluiting.
Indien besloten wordt om de voornoemde infrastructurele wijzigingen uit te voeren, zullen 
er gedurende een lange periode geen maatregelen noodzakelijk zijn om de ontsluiting van 
de wijk MSP goed te laten functioneren. Bij het handhaven van de huidige infrastructuur 
is de kans reëel dat de ontsluiting van de wijk in grote mate verslechtert na de 
ingebruikname van het tweede spoor en het verdubbelen van de frequentie van en naar 
Duitsland. In dat geval zullen bepaalde verkeerskundige maatregelen – mogelijk met een 
hoog kostenplaatje – genomen moeten worden.
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1.2 Er komt een einde aan discussies over overwegveiligheid en de bijbehorende (vaak 
forse) kosten om deze te kunnen mitigeren. 
In de huidige situatie wordt de spoorweg een x-aantal keren overgestoken. Om 
conflicten/ongevallen tussen de treinen en andere verkeersdeelnemers te vermijden zijn 
er reeds verscheidene maatregelen getroffen. De uitvoering van dergelijke maatregelen 
heeft in het verleden menigmaal geleid tot discussie tussen ProRail en de gemeente 
Heerlen. Bij een dubbelspoor dienen er extra (vaak dure) maatregelen genomen te 
worden. Bovendien zal de gemeente Heerlen eventuele toekomstige (lees: na de 
afronding van het project ‘Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf’) maatregelen ten 
behoeve van het verbeteren van de overwegveiligheid zelf moeten financieren. Het 
gebruik van de aanwezige fietstunnel leidt tot een ongelijkvloerse kruising tussen het 
spoor en de overige verkeersstromen. In dat geval dienen er geen extra maatregelen 
omtrent de overwegveiligheid uitgevoerd te worden.

1.3 De doorstroming op de Mijnspoorweg verbetert door het opheffen van het kruispunt 
Mijnspoorweg – Glas Mij-weg.
Door de aansluiting van de Glas Mij-weg op de Mijnspoorweg te verleggen naar het 
kruispunt met de Crutserveldweg vervalt het kruispunt Glas Mij-weg – Mijnspoorweg dat 
van verkeerslichten voorzien is. Dit leidt tot een betere doorstroming op de Mijnspoorweg. 
Bij rood licht dient het verkeer logischerwijze te stoppen.

1.4 In het nieuwe ontwerp neemt de verkeersveiligheid toe door het consequent 
scheiden van de diverse stromen.
Zoals eerder aangegeven, leidt het gebruik van de aanwezige fietstunnel tot een 
ongelijkvloerse kruising van het spoor en de overige verkeersstromen. Bovendien wordt 
het fietsverkeer van het gemotoriseerd verkeer gescheiden middels een vrijliggend 
fietspad. Uiteraard wordt ook een trottoir voorzien voor de voetgangers. Middels een 
goede programmering van de verkeerslichten op het kruispunt Mijnspoorweg-
Crutserveldweg kan ook daar gekozen worden voor gescheiden oversteekbewegingen.

1.5 Een toekomstige intercity kan eenvoudiger worden gerealiseerd.
De verwijdering van de spoorwegovergang op de Glas Mij-weg leidt niet alleen tot 
verbeterde overwegveiligheid, maar ook tot een betere doorstroming op het spoor. Deze 
twee aspecten zijn zeer belangrijk voor het invoeren van een toekomstige IC-verbinding. 
Met andere woorden, het opheffen van de spoorwegovergang op de Glas Mij-weg vergroot 
de kans op de invoering van een IC-verbinding tussen Eindhoven-Heerlen-Aken-Keulen.

1.6 De ontsluiting van station De Kissel wordt eenduidiger en daarmee herkenbaarder, 
hetgeen een gunstig effect kan hebben op het gebruik ervan.
Door het aantal kruispunten op de Mijnspoorweg te reduceren en het uitvoeren van een 
aantal benodigde maatregelen (bewegwijzering,…) kan de bereikbaarheid en de 
herkenbaarheid van het station geoptimaliseerd worden. 

1.7 Vrachtwagens worden geweerd door de hoogte van de tunnel.
De tunnel zal na herinrichting te laag zijn om vrachtverkeer te laten passeren. Met andere 
woorden, het doorgaand vrachtverkeer dat voorheen ook gebruik maakte van de Glas Mij-
weg zal een andere route moeten zoeken. Het gebruik van de tunnel zal dus zorgen voor 
minder overlast van (doorgaand) vrachtverkeer in de wijk MSP, met name op de 
Schaesbergerweg. 
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1.8 Middels een onaantrekkelijke inrichting van de heraangelegde Glas Mij-weg kan het 
sluipverkeer geweerd worden. 
Uit een kentekenonderzoek in MSP d.d. 2012 blijkt dat ongeveer de helft van het verkeer 
op de Glas Mij-weg bestaat uit doorgaand verkeer. Door de gewenste parallelweg zodanig 
onaantrekkelijk in te richten – de weg behoudt wel zijn status als gebiedsontsluitingsweg 
– kan het dagelijkse sluipverkeer (gedeeltelijk) ontmoedigd worden om doorheen MSP 
(lees: over de Schaesbergerweg) te rijden. 

1.9 Toekomstige ontwikkelingen in dit gebied kunnen moeiteloos geaccommodeerd 
worden.
Middels de infrastructurele maatregelen uit het voorliggende plan zal de ontsluiting van 
ontwikkelingen die gepaard gaan met een grote verkeersgeneratie niet in het gedrang 
komen.

1.10  Indien er nu niet besloten wordt om de benodigde financiering in het 
begrotingsproces van 2019 te behandelen, is de Provincie genoodzaakt om de plannen 
verder uit te werken zonder de wensen van de gemeente mee te nemen.
Het hoofdargument om de financiering alvast vast te stellen komt voort uit de 
verkeersveiligheidsafwegingen alsook de bereikbaarheid van MSP. Door de 
spoorverdubbeling en de daarbij horende langere dichtligtijden nemen de risico’s omtrent 
de verkeersveiligheid alsook de doorstromingsproblemen op de Mijnspoorweg sterk toe. 
Door nu geen besluit te nemen heeft de Provincie geen andere keus dan verder te werken 
aan een spoorverdubbeling zonder de afsluiting van de Glas Mij-weg. 

Indien in de toekomst blijkt dat de verkeerssituatie rondom het station De Kissel door de 
spoorverdubbeling zonder de afsluiting van de Glas Mij-weg dermate verslechtert, zullen 
er alsnog bepaalde maatregelen genomen moeten worden die geheel door de gemeente 
betaald moeten worden. Het kostenplaatje is in dat geval een veelvoud van de huidige 
benodigde financiering. 

Tegenargumenten
1.1 Het kruispunt Groene Boord-Gasthuisstraat wordt drukker.
Het onaantrekkelijk maken van de heraangelegde Glas Mij-weg leidt tot minder 
sluipverkeer doorheen MSP. Echter, het nadeel is dat het reeds drukke kruispunt Groene 
Boord-Gasthuisstraat nog meer verkeer zal moeten verwerken. Uit het regionaal 
verkeersmodel kan wel afgeleid worden dat de openstelling van de Buitenring Parkstad 
Limburg leidt tot een bepaalde verkeersreductie op dit kruispunt.

1.2 De fietsverbinding tussen MSP en Molenberg, met name het Hendrik Jan Karspad, 
dient onderbroken te worden.
Door de afsluiting van het huidige kruispunt Glas Mij-weg – Mijnspoorweg dient ook de 
fietsverbinding tussen MSP en Molenberg ter hoogte van de Mijnspoorweg afgesloten te 
worden. Om die reden zal het fietsverkeer een andere route moeten volgen via de nieuwe 
tunnel.

2.1 Dit financieringsvoorstel past niet in de gebruikelijke begrotingssystematiek.
Indien de huidige raad een beslissing omtrent deze financiering neemt, kan de nieuwe 
raad geen afgewogen besluit meer nemen.



Pagina 5 van 6

Kosten en dekking
In het begrotingsproces 2019 nemen wij een investeringskrediet op van € 750.000. Dit 
krediet leidt vanaf 2021 tot kapitaallasten van € 45.000 per jaar. In het begrotingsproces 
zal bekeken worden of dit bedrag betaald kan worden uit de vrijval van kapitaallasten of 
dat wij hiervoor extra ruimte moeten vrijmaken.

Communicatie
De communicatie omtrent het project ‘Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf’ behoort tot 
de verantwoordelijkheden van de Provincie Limburg. Echter, aangezien er een aanpassing 
in het gemeentelijk wegennetwerk doorgevoerd zal worden, dient de gemeente Heerlen in 
dit geval ook haar steentje bij te dragen. Door de tijdsdruk inzake dit project was er 
onvoldoende tijd om het gehele plan (incl. het opwaarderen van de fietstunnel) tot in 
detail uit te werken. Om die reden was het ook niet mogelijk om het plan met de 
buurtbewoners te communiceren. De plannen zullen hoogstwaarschijnlijk pas op 1 maart 
2018 uitgewerkt zijn. Daarna zal er – in overleg met de Provincie Limburg – gewerkt 
worden aan een communicatieplan om de directe omgeving van het station De Kissel te 
informeren. 

Evaluatie
Niet van toepassing.

Planning, procedure en uitvoering
Middels een positief raadsbesluit toont de gemeenteraad haar goedkeuring omtrent het 
voorliggende plan alsook haar bereidheid om de benodigde financiële bijdrage te 
reserveren.

Afhankelijk van het raadsbesluit zal de Provincie Limburg haar plannen inzake de 
spoorwegovergang Glas Mij-weg samen met de gemeente Heerlen verder uitwerken en 
vervolgens in de uit te voeren onderzoeken omtrent de Milieueffectenrapportage (MER) 
opnemen. Op basis van de nieuwe plannen zal de gemeente, indien besloten/nodig, het 
vigerende bestemmingsplan aanpassen en de ontsluitingsweg (incl. aansluitingen) 
realiseren. We verwachten rond 1 maart 2018 een plan ter plaatse voldoende uitgewerkt 
en diepgaander gecalculeerd te hebben.

Bijlagen
Bijlage 1: Notitie Eurekarail ‘Situatieschets overweg Glas Mij-weg’
Bijlage 2: Uitgewerkte tekening van de gewenste toekomstige situatie stationsomgeving 
De Kissel

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris, burgemeester,
drs. D. Schipperheijn R.K.H. Krewinkel

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.
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raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017 

registratienummer BWV-17002932;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

1a. In het kader van de spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf een 

investeringskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het 

ontsluiten van de Glas Mij-weg via het kruispunt Mijnspoorweg-Crutserveldweg.

1b. Het bedrag ad € 750.000 mee te nemen in de begroting van 2019.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter, 

drs. T.W. Zwemmer  


