
  
   

 

 

 

 

Nachtwerkzaamheden op de A79 en A2 

In de avond en nacht van 10 juni (20.00 uur) op 11 juni (06.00 uur) voert 

Avenue2 verschillende werkzaamheden uit op de A2 en A79 tussen fiets- en 

voetgangersbrug de Groene Loper en het viaduct bij de Ambyerweg. Zo 

worden de tijdelijke vangrails en tijdelijke verlichting weggehaald, omdat 

deze niet meer nodig zijn. 

 

Daarnaast voeren we tijdens dezelfde nacht ook nog 

asfalteringswerkzaamheden uit op de vrijgekomen rijbanen van de A2 waar 

in de toekomst de afrit naar de Beatrixhaven komt. Tot slot brengen we ook 

de markering aan.  

 

Tijdens de werkzaamheden is de A79 richting Heerlen ter hoogte van de 

splitsing A2/A79 bij knooppunt Kruisdonk tussen dinsdag 20.00 uur en 

woensdag 06.00 uur afgesloten. Verkeer komende vanuit het zuiden wordt 

omgeleid. 

 

Let op; bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Als 

reservenacht geldt daarom de avond en nacht van woensdag 11 op 

donderdag 12 juni.  

 

 

 

 

Tijdelijk eenrichtingsverkeer Hoekerweg 

De verbindingsweg naar industrieterrein Beatrixhaven loopt vanaf knooppunt 

Kruisdonk tot aan de Hoekerweg. Om deze aansluiting - tussen de 

Schoenerweg en het P+R-terrein Maastricht-Noord - te maken, zijn 

aanpassingen nodig. Van 16 juni (07.00 uur) t/m 5 juli (07.00 uur) geldt 

daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Hoekerweg / Limmelderweg. 

Verkeer vanaf de Mariënwaard / Meerssenerweg naar Fregatweg / 

Beatrixhaven kan doorrijden. Verkeer vanaf de Fregatweg / Beatrixhaven 

naar Mariënwaard / Meerssenerweg wordt omgeleid. Voor (brom)fietsers en 

voetgangers blijft de Hoekerweg / Limmelderweg in beide richtingen 

bereikbaar. Bekijk voor deze omleidingen en andere omleidingen in de 

Beatrixhaven op de slimme kaart van Maastricht Bereikbaar. 

 

Wat gaat gebeuren? 

Zodra het eenrichtingsverkeer bij de Hoekerweg van kracht is, gaat Avenue2 

aan de slag met het inrichten van de nieuwe kruising. Het werkgebied ligt 

tussen de Schoenerweg en de Beukenlaan. Hier wordt de Hoekerweg breder, 

omdat er in de nieuwe situatie meer rijstroken zijn.  
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Ook de Severenstraat tijdelijk 

eenrichtingsverkeer 

Sinds de wegverlegging van de A2 en de A79 afgelopen mei, gebeurt er veel 

bij de nieuwe fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper. Zo is het oude 

asfalt weg gefreesd en bouwen we laag voor laag een nieuwe wegfundering 

op. Dit moet ook wel, want naar verwachting kunnen (brom)fietsers en 

voetgangers al eind september van deze nieuwe brug gebruik maken. 

 

Brug de Groene Loper open, Severentunnel dicht! 

Op het moment dat de fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper open 

gaat, sluiten we de Severentunnel af voor alle verkeer. Maar voordat we de 

tunnel afsluiten, voeren we al diverse werkzaamheden uit. Zo voorkomen we 

dat de tunnel langer dicht is dan nodig. Als eerste gaan we van maandag 16 

juni t/m vrijdag 27 juni kabels en leidingen verleggen. Gedurende deze twee 

weken geldt daarom tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Severenstraat - 

tussen de Stadionweg en de Kasteel Erensteinstraat. Verkeer vanaf Nazareth 

richting Stadionweg/Amby kan doorrijden. Verkeer vanaf de 

Stadionweg/Amby richting Nazareth wordt omgeleid. Voor (brom)fietsers en 

voetgangers blijft de Severenstraat in beide richtingen bereikbaar. 

 

 

 

 

Afsluiting Ambyerweg en afrit A79 

Bij knooppunt Kruisdonk wordt hard gewerkt aan de verknoping van de A2 

en A79 en aan de directe aansluiting tussen de autosnelwegen en 

industrieterrein Beatrixhaven. Streven is om de nieuwe wegverbindingen 

vanaf deze zomer stapsgewijs open te stellen. Maar daarvoor is eerst nog 

een stevige hinderklus nodig: het afsluiten van de Ambyerweg (tussen 

huisnummer 32 en IJzerenkuilenweg) van 30 juni t/m 25 juli. Verkeer tussen 

Amby en Rothem kan dan geen gebruik maken van het viaduct aan de 

Ambyerweg. Ook afrit 1 Bunde A79 is tijdens de hele periode dicht. Oprit 1 

Bunde naar de A79 richting Heerlen is alleen bereikbaar vanuit Amby, dus 

niet vanuit Meerssen/Bunde. Lokaal autoverkeer wordt omgeleid via 

kruispunt Geusselt. Voor fietsers en voetgangers loopt de omleiding via het 

naastgelegen viaduct aan de Heideweg. En ook verkeer op de A2 en A79 

wordt al vroegtijdig - via de knooppunten Kerensheide en Kunderberg - de 

juiste richting opgestuurd. Volg de gele borden langs de weg en reken op 

extra reistijd. Kijk voor actuele reisinformatie op 

http://www.maastrichtbereikbaar.nl/. 

 

Bent u ondernemer in één van de wijken rondom de Ambyerweg? Help uw 

klanten op weg! Vraag gratis flyers aan via de Servicelijn Maastricht Oost. 

Dat kan hier.  

 

 

 

  

Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl  

U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Mailing verstuurd via Sendtex.  
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