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Op het dak van
de A2 leeft
Maastricht op
Opdeplekwaar vroeger dedruk-
ke snelwegA2de stadMaastricht
doorkruiste, ligt nu eenuitge-
strekt stadspark.De auto’s razen
nudoorde tunnel die eronder
ligt.De lucht is schoner ende
eerste terrasjes zijn inmiddels
geopend.Over de gehele 2,3 kilo-
meter ligt een lint vanbomenen
gras,waar je voornamelijkfiet-
sers enwandelaars tegenkomt.
Demetamorfoseheeft dehuizen-
bezitter langsde snelweg in elk
geval een stuk rijker gemaakt.
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. Bij grote infrastruc-
tuurprojecten wordt re-
gelmatig ook verbete-
ring van de openbare
ruimte nagestreefd.. De A2-tunnel in Maas-
tricht leert dat de leef-
baarheidsverbetering de
welvaart van huizenbe-
zitters flink vergroot.. Dit soort baten wordt
nu amper meegewogen,
terwijl ze volgens het
CPB wel kunnen helpen
bij het onderbouwen van
een investering of het
creëren van draagvlak.

In het kort

‘I
edereendiedeRouteduSoleil heeft ge-
reden, kenthet hier’, zegtmakelaar-taxa-
teur StefanStijns als hij ophet kantoor
vanBoek&OffermansMakelaars uit het
raamwijst, naar deplekwaar vroeger de
snelwegA2dwarsdoorMaastricht liep.

‘Ruim twaalf jaarwerk ikhier nu, tot twee jaar
geledenpal aande snelweg. Elke zomer zag je
hier op zwarte zaterdaghet verkeer rijendik vast-
staan.Caravansmetfietsenachterop.Rode, ver-
hitte gezichten achter het stuur.’

Nu is de situatie totaal anders. Eerst verander-
dehet uitzicht vanStijns in eengrotebouwput.
Flatswerdengesloopt omruimte temaken voor
de aanleg vandedubbeldekstunnel voordeA2
enhet doorgaande lokale verkeer. Ennadat de
auto’s definitief onderde grondwaren verdwe-
nen, legdenbouwersBallastNedamenStrukton
het parkdeGroeneLoper aan.

Over de gehele 2,3kilometerwaardeA2door
de stad liep, ligt nu een lint vanbomenengras,
met inhetmiddeneengoudgeel fietspad. Inbei-
de richtingen is er eengescheiden rijstrook voor
het bestemmingsverkeer. Af en toe rijdt er een

auto,maarhet zijn vooral fietsers, voetgangers
eneenenkelehardloperdie je hier ziet.

De geluidsoverlast ende luchtvervuiling zijn
verdwenen, de fysieke barrière vande snelweg
is geslecht.HetCentraal Planbureau (CPB) be-
rekendedit jaar dat de ondertunneling eendi-
rect aanwijsbaarwelvaartseffect van €220mln
heeft: zoveelmeer stegendehuizenprijzen in
een straal van eenkilometer rondde tunnel in
waarde, vergelekenmetwoningen elders in de
stad.

En volgensdeonderzoekers is het aanneme-
lijk dat dewinst nogflinkhoger is omdat verder
weggelegenhuizenookextra inwaarde stegen,
in totaal nog eens €510mln. Endanheeft het
CPBniet eens gekekennaar dewaardestijging
vankantoren enwinkels endewaarde vanhet
vastgoeddat hier nogwordt ontwikkeld.

Makelaar Stijns ziet het voor zijn ogengebeu-
ren: debuurt is in trek, de lucht is schoon, er ligt
eenuitgestrekt stadspark voordedeur, de eer-
ste terrassen langsde voormalige snelweg zijn
geopendenhet station ligt op loopafstand.Wo-
ningengaan snel vandehand.Hijwijst naar een
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Ophetdakvande
Nadat de A2ondergronds ging, werden
nabije huizenbezitters rijker. Gek genoeg
wordt er bij grote projecten amper
rekening gehouden met dit soort baten.
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Overzicht recent afgeronde projecten

Project
1. Erasmusbrug Rotterdam
2. Rotterdam CS
3. A4 Delft-Schiedam
4. Spoorzone Delft
5. Souterrain Den Haag
6. Den Haag CS
7. Koningstunnel Den Haag
8. Leiden Centraal

9. A9 Badhoevedorp
10. Zuidasdok Amsterdam
11. A9-Gaasperdammerweg
12. Utrecht Centraal Station
13. Arnhem Centraal
14. Breda Stationskwartier
15. Spoorzone Tilburg
16. A2 Maastricht
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16. A2 Maastricht

jaren60-flatmet rodebalkons aandeoverkant.
‘Drie, vier jaar geleden verkocht ikdaar eenkeu-
rig appartement van75vierkantemeter voor
€160.000.Recentelijk is indieflat zo’nwoning
verkocht voor €240.000.’ Eenwaardestijging van
50% inenkele jaren.

Eigenlijk kanhet geen verrassing zijn: ver-
beter de leefbaarheid vaneengebied ende
grond- enhuizenprijzen stijgen, omdat ermeer
mensenwillenwonen.Tochworden zulkebaten
vreemdgenoegniet of ampermeegewogen inde
maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba)
voor infrastructurele projectenwaarbij ookde
openbare ruimtewordt aangepakt.

1998
Voor de aanleg van de tunnel
reed al het verkeer van de A2
dwars door Maastricht.
FOTO: HOLLANDSEHOOGTE

A2leeftMaastricht op
Voorbereikbaarheidkunnenmodellenwel

de economische effectenmeten,maar voor
‘leefbaarheidsbaten’ zijn er geengoedemo-
dellen endus zijndie een restpost. Zowerd in
2016bij demkba voorde tunnel inMaastricht
voor ‘stedelijke kwaliteit enbarrièrewerking’
eenopbrengst geraamdvan slechts €12mln.
Het grootste deel vande totale verwachtebaten
van€774mln zat indewinst aan reistijddiehet
doorgaande verkeer zouboeken.

BLINDE VLEK
‘De tunnel inMaastricht is eigenlijk de eerste
casuswaarbij de leefbaarheidseffectennugoed
zijn onderzocht’, zegt programmaleider Peter
Zwaneveld vanhetCPB.Het planbureaukeek
op verzoek vandrieministeriesnaar grote bin-
nen- enbuitenlandse infrastructurele projecten
endiepte vooral ‘Maastricht’ helemaal uit. Een
anderprojectwasde aanleg vaneen stadspark
inMadrid, aandeoevers vande rivier deManza-
nares bovenopdeondertunnelde ringweg.

Het kunnenmeten vandit soort batenwordt
juist steedsbelangrijker. Toenemendemobili-
teit enurbanisatie zettendrukopde leefbaar-
heid van steden,waardoor inde toekomst er
alleenmaarmeer vandit soort grote infrastruc-
tuurprojecten zullenkomen. Zwaneveld: ‘En
metprojectendie ookde leefbaarheid verhogen,
is veel geld gemoeid. Eenbetere onderbouwing
vandebatenkanhelpenbij het verantwoorden
vande forse investeringenof bij het vinden van
draagvlak.’

ZoneemthetCPBhet genoemdegrote tun-
nelprojectCalle 30inMadrid als voorbeeld.De
ruimtebovengronds—tegenwoordig eenpark
metfietspaden, sportvelden, een stadsstranden
ruimte voor cultuur— isnu volgenshet planbu-

reau€1,75mrdmeerwaarddan inde vroegere
situatie, toenhet verkeernog langsde rivier
raasde.Diemaatschappelijkemeeropbrengst
is vooraf nooitmeegenomen indebegroting,
maarhadhet project oppapierwel rendabel
kunnenmaken, ondanksdebudgetoverschrij-
dingen tijdensdebouw.

InMaastricht is het succes vande tunnel vol-
gensprojectontwikkelaarRenéLecluse vanBal-
lastNedamDevelopment ook tedankenaande
manier vanaanbesteden. ‘Debouwersmoesten
met een compleet plan voorde tunnel én voor
het gebiedkomen.Erwas veel ruimte voor eigen
ideeën.’

Met dedubbeldekstunnel— indezeomvang
uniek inEuropa—wonnenBallastNedamen
Struktondeaanbesteding. ‘Normaal liggenalle
rijbanennaast elkaar.Maar omdat er op een
tunneldakniet gebouwdmagworden,was er
danalleen eenbreedpark geweest. Zo’n grote
open ruimtehadhierniet goedgewerkt’, legt
Lecluseuit. ‘Nu is de tunnel smallerwaardoor er
ruimte is voornieuwbouwendebuurten fysiek
alsnog samenwordengetrokken.’

RUIM DUIZEND NIEUWE WONINGEN
BallastNedamontwikkelt inhet gebied ruim
duizendwoningenen30.000vierkantemeter
commercieel vastgoed. Lecluse voorziet dat de
combinatie van vastgoed, gebiedsontwikkeling
en infrastructuur vaker voor gaat komen.
‘Het is niet de vraagofwedatmoetendoen,

het zal steedsmeer gebeuren. Vanoudsherwor-
den infrastructuur enopenbare ruimte los van
elkaar ontworpen,maarmethet steeds inten-
sievere gebruik vande ruimte inde stadmoet je
naar integrale oplossingenkijkenomhet leef-
baar tehouden.’

Deopbrengst vanhet vastgoed inMaastricht
betekent volgensdeprojectontwikkelaar niet
datBallastNedamenStrukton veel goedkoper
konden inschrijvenbij de aanbesteding. ‘Er zijn
meeropbrengstendankzij het vastgoed,maar
diewarenooknodig voordeduurderedubbel-
laagse tunnel’, aldusLecluse. ‘Dewinst zat niet
inde euro’s,maar in eenmooinieuwstadsge-
bied.Daarmeehebbenwede aanbesteding in
2009gewonnen.’

Debouwbleekoverigensnietmakkelijk,
BallastNedamenStrukton leden tientallen
miljoeneneuro’s verlies opde tunnel. Voorde
vastgoedontwikkeling is debusiness case van
BallastNedamvolgensLecluse voordekomen-
de tien jaar sluitend; ookhet verlies opde tunnel
wordt indieperiode grotendeels goedgemaakt.

Opditmoment loopt de aanbesteding voor
de verbreding vandeA9bij Amstelveen.Hier
wordt de snelwegopdrie plaatsenoverkapt.De
gemeenteAmstelveenkon in2012niet debeno-
digdebijdrage van€100mlnopbrengenomde
snelweg volledig te ondertunnelen.

Is dat geengemiste kans?Hadeenplanmet
vastgoedontwikkelingdebegroting sluitend
kunnenkrijgen?Lecluse enZwaneveld vanhet
CPBkunnenhetniet zeggen. Lecluse: ‘Je kunt
op voorhandniet zeggenof eenoplossing zoals
inMaastricht ookbij Amstelveen zouwerken.
Bij elke locatiemoet je opnieuwkijkenwatmo-
gelijk is enwat indie omgevingpast.’

InMaastricht is er in ieder geval veel belang-
stelling voorde eerste tranchenieuwbouwwo-
ningendie vorigeweek inde verkoop is gegaan,
meldt Stijns. ‘Er is zelfs vanuit hetwesten vande
stad interesse, terwijl hier inMaastricht tochde
stelregel is dat jenooit vande enenaarde ande-
re kant vandeMaas verhuist.’

2018
DeGroene Loper , de nieuwe
groene stadstraverse boven
de A2-tunnel. FOTO:ANNEMIEK

MOMMERS VOORHETFD

€220mln
Direct aanwijsbaar
welvaartseffect van de
A2-tunnel.
BRON: CPB

€510mln
Totaal aannemelijke
winst, omdat nogmeer
huizen in prijs stijgen.
BRON: CPB

1000
Ballast Nedamontwik-
kelt in het gebied ruim
duizendwoningen.
BRON: BALLASTNEDAM
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