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Maastricht, 10 november 2011 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Om ruimte vrij te maken voor de bouw van de A2-tunnel, moeten de Terblijterweg en 

Viaductweg een aantal keer worden verlegd. Voor deze verleggingen moeten ook de 

fietstunnels Geusselt worden afgesloten. Het gaat dan om de fietstunnel onder de A2 en de 

fietstunnel onder de Viaductweg.  

 

Wat gaat gebeuren? 

Naar verwachting gaan de fietstunnel onder de A2 en de fietstunnel onder de Viaductweg op 

zeer korte termijn dicht. Beide tunnels worden dan gesloopt.  

 

Waar oversteken? 

In de bijlage vindt u de alternatieve routes en omleidingen. Na sluiting van de fietstunnels 

Geusselt, zijn er twee mogelijkheden om de A2 over te steken nabij kruispunt Geusselt:  

 via de tunnel Severenstraat of  

 via de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat.  

Oversteken vanuit Nazareth naar Wyckerpoort of andersom kan via de oversteek 

Viaductweg-Meerssenerweg. Momenteel en ook de komende tijd nog worden de fietsroutes 

buiten aangepast, zodat een duidelijke situatie ontstaat voor fietsers.  

 

Informatie 

Een exacte planning komt - zodra bekend - op www.a2maastricht.nl te staan. Wij vragen u 

daarnaast de voortgangsberichten A2 Maastricht en de media in de gaten te houden.  

 

Indien gewenst, kunt u een (digitaal) informatiepakketje over de fietsroutes ontvangen met 

daarin het kaartje en aanvullende tekst, om uit te delen aan bijvoorbeeld medewerkers en 

klanten. U kunt dit aangeven bij de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150 of 

servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl. 

 

Vooruitblik: wegverleggingen en rioolwerk 

Tegelijkertijd met de afsluiting van de fietstunnels Geusselt, beginnen ook andere 

voorbereidingen voor het verleggen van de Terblijterweg en Viaductweg. Zo wordt de 

komende weken ter plaatse al grondwerk verricht. En vinden asfalteringswerkzaamheden 

plaats om aansluiting te kunnen maken van de nieuwe op de bestaande weg.  

http://www.a2maastricht.nl/
mailto:servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl
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Begin 2012 - vermoedelijk het weekend van 13 t/m 15 januari - worden de Terblijterweg en 

de Viaductweg voor de eerste keer verplaatst. Deze wegen komen dan een stukje meer naar 

het zuiden te liggen. Over deze werkzaamheden - inclusief verkeersmaatregelen 

(afsluitingen en omleidingen) - wordt u binnenkort geïnformeerd. Datzelfde geldt voor 

rioleringswerkzaamheden die vanaf eind januari 2012 vanaf de Terblijterweg richting 

Stadionplein en Geusseltvijver plaatsvinden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Communicatie A2 Maastricht 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Ga dan naar www.a2maastricht.nl. U kunt 

zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, ‘Voortgangsbericht A2 Maastricht’. Inschrijven 

kan via telefoonnummer 043 – 350 71 50, via info@a2maastricht.nl of via www.a2maastricht.nl. 
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