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Herinnering: Ambyerweg gaat dicht 

 

Aanstaande maandag 14 september is het zover: vanaf 7.00 uur 's ochtends 

wordt de Ambyerweg afgesloten. Vanaf dat moment ligt de directe 

aansluiting tussen Rothem en de snelwegen A2/A79 en Amby er zo’n 14 

weken uit. De afsluiting is nodig voor de herinrichting van de straat, waarbij 

meteen een nieuw riool wordt aangelegd. Als alles volgens planning 

verloopt, is de Ambyerweg voor de kerst opnieuw ingericht en weer 

bereikbaar voor verkeer.  

 

Verkeershinder 

Tot die tijd lopen de omleidingen voor auto- en vrachtverkeer via de Nieuwe 

Limmelderweg. Dat is de nieuwe verbindingsweg tussen de A2 en A79 bij 

Kruisdonk en bedrijventerrein Beatrixhaven. Fietsers en bromfietsers worden 

omgeleid via de Kuilenstraat en Romeinenstraat. Volg de gele borden langs 

de weg, en reken op extra reistijd. De rotonde bij Rothem blijft steeds 

toegankelijk. Ook bedrijven in de omgeving, waaronder autobedrijf Ploemen 

en tankstation Avia aan de Ambyerweg, blijven steeds bereikbaar.  

 

Voor omwonenden 

Ook voor bewoners van de Ambyerweg en de omliggende straten zijn de 

werkzaamheden ingrijpend. Geluid, stof en trillingen zijn bijvoorbeeld 

onvermijdelijk. Het asfalt moet verder in één keer worden opgebroken, 

omdat op sommige plekken sprake is van verontreinigde plekken in de 

ondergrond. Er wordt daarom eerst gestart met het uitvoeren van een 

bodemsanering, voordat het rioolwerk kan beginnen.  

 

Tussentijds houden we u op de hoogte van de voortgang, onder andere 

viawww.a2maastricht.nl/ambyerweg en het voortgangsbericht. 
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Ondertussen in de tunnel... 

 

Het aftellen is begonnen. Morgen - op zaterdag 12 september - vindt in de 

A2-tunnel het galadiner plaats dat wordt georganiseerd door stichting 

(t)Huis in de tunnel. De voorbereidingen draaien op volle toeren. En dat is 

ondergronds te zien aan de vele gele hesjes. Sinds woensdagavond werken 

professionals en vrijwilligers in hoog tempo door, om alles in gereedheid te 

brengen voor het benefietdiner waarvan de opbrengsten ten goede komen 

aan de twee Ronald Mc Donald Huizen in Limburg. Afgelopen nacht werd 

zelfs tot in de late uurtjes doorgewerkt voor het ophangen van de 

verlichtingsconstructie en het aankleden en inrichten van de ‘dinerruimte’. 

Het oogt surrealistisch; groen tapijt kleurt straks het zwarte asfalt en de 

grijze, betonnen tunnelwanden. Ook A2 Actueel is erbij morgenavond. 

Aanstaande zondag geven we in de uitzending een korte sfeerimpressie van 

het galadiner (t)Huis in de tunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag bij Europaplein 

Intussen is-ie niet meer te missen: het gronddepot bij de oprit 

Akersteenweg, ten noorden van Europaplein. Ook binnen het werkterrein 

rond de Heerderwegbrug wordt het voller en voller. Daar slaan we niet 

alleen grond op, maar ook freesmateriaal. De grond is grotendeels afkomstig 

van de voormalige grondwal langs de Philipsweg, het freesmateriaal van 

wegenwerk rond Europaplein. 

 

Door materialen in de directe omgeving op te slaan, beperken we het aantal 

vrachtbewegingen. Niet alleen nu, maar ook bij toekomstige 

werkzaamheden. Het freesmateriaal zetten we straks namelijk in bij de 

opbouw van nieuwe rijbanen bij Europaplein. De grond blijft nog wat langer 

liggen: die (her)gebruiken we in de fundamenten van de Groene Loper. 

 

Wilt u meer weten over het grondwerk rondom de Philipsweg en 

Sibemaweg? Klik dan hieronder op de button ‘Lees verder’. 
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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. 
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