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afsluitingen a2 
tussen knooppunt kruisdonk en Maastricht aachen airport en vice versa
twee weekenden: 6 t/M 9 Mei en 13 t/M 16 Mei

in de weekenden van 6 tot en met 9 mei en van 13 tot en met 16 mei worden de liggers van de ecoducten  
geplaatst over de a2 ter hoogte van kruisberg. om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is  
het nodig dat de a2 tussen knooppunt kruisdonk en Maastricht aachen airport voornamelijk ’s nachts wordt 
af gesloten voor al het verkeer.

De afsluiting van de A2 bestaat uit twee perioden.

Eindhoven richting Maastricht
In het weekend van vrijdag 6 mei tot en met maandag 9 mei wordt de A2 ’s nachts afgesloten in de rijrichting 
Eindhoven – Maastricht van Maastricht Aachen Airport tot knooppunt Kruisdonk.

Maastricht richting Eindhoven
In het weekend van vrijdag 13 mei tot en met maandag 16 mei wordt de A2 ’s nachts afgesloten in de rijrichting 
Maastricht – Eindhoven van knooppunt Kruisdonk tot Maastricht Aachen Airport.

Op de achterzijde van deze factsheet leest u op welke tijdstippen de A2 wordt afgesloten en welke 
omleidingsroutes worden ingesteld. 
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Vrijdag 6 mei tot en met maandag 9 mei 2011
•	A2 Eindhoven richting Maastricht afgesloten van Maastricht Aachen Airport tot knooppunt Kruisdonk
•	Afrit 51 Meerssen afgesloten

afsluitingen
•	Vrijdag 6 mei 20.00 uur tot zaterdag 7 mei 10.00 uur
•	Zaterdag 7 mei 19.00 uur tot zondag 8 mei 10.00 uur
•	Zondag 8 mei 19.00 tot maandag 9 mei 05.00 uur

Buiten bovenstaande tijden zijn alle rijstroken beschikbaar voor het verkeer.

Omleidingsroute
•	Verkeer vanuit Eindhoven wordt omgeleid via de A76 en A79

Vrijdag 13 mei tot en met maandag 16 mei 2011
•	A2 Maastricht richting Eindhoven afgesloten van knooppunt Kruisdonk tot Maastricht Aachen Airport
•	Afrit 50 Ulestraten afgesloten

afsluitingen
•	Vrijdag 13 mei 20.00 uur tot zaterdag 14 mei 11.00 uur
•	 Zaterdag 14 mei 19.00 uur tot zondag 15 mei 12.00 uur
•	 Zondag 15 mei 19.00 tot maandag 16 mei 05.00 uur

Buiten bovenstaande tijden zijn twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer.

Omleidingsroute
•	Verkeer vanuit Maastricht wordt omgeleid via de A79 en A76

gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de  
werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk voor actuele informatie op www.vananaarbeter.nl of www.a2maastricht.nl of bel gratis 0800-8002.

VananaarBeter-treinkaartje
rijkswaterstaat biedt op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14 en zondag 15 mei het vanAnaarBeter-treinkaartje aan 
op het traject Maastricht-roermond (retour), inclusief de tussenliggende stations. De vanAnaarBeter-treinkaartjes 
zijn te koop voor € 2,50 bij de kaartautomaten op de ns-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. Inlichtingen 
zijn verkrijgbaar bij de ns-servicepunten. Meer informatie: www.vananaarbeter.nl/voorbereidopweg/
mobiliteitsmaatregelen.

De projectorganisatie A2 Maastricht bestaat uit rijkswaterstaat, provincie limburg, gemeente Maastricht en  
de gemeente Meerssen. In opdracht van de projectorganisatie realiseert aannemer Avenue2 de groene loper.  
Dit plan realiseert:

•	Betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2
•	 Bevordering van verkeersveiligheid
•	 nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières

Kijk voor meer informatie op www.a2maastricht.nl


