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» Inrichten rijbanen tussen Geusselt en Kruisdonk 
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Inrichten rijbanen tussen Geusselt en Kruisdonk 

Sinds vorige week vrijdag rijdt verkeer op de A2 richting Luik tussen 

knooppunt Kruisdonk en kruispunt Geusselt door via de nieuwe westbaan. 

Het wegenwerk bij Geusselt zit er echter nog niet op. In het weekend van 

vrijdag 24 en zaterdag 25 juni schuiven we ook verkeer naar Eindhoven een 

hele rijbaan op. In de avond en nacht moet verkeer rekening houden met 

aan afsluiting van de N2 richting Eindhoven tussen Europaplein en Geusselt. 

Overdag sluiten we één rijstrook richting noorden af. Kijk voor actuele 

reisinformatie en omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Maastricht 

Bereikbaar. 

 

 

 

 

RWS: weekendwerk op de A76 

Rijkswaterstaat voert van vrijdagavond 24 juni tot maandagochtend 27 juni 

onderhoud uit aan het asfalt van de A76. De A76 richting Heerlen en 

Duitsland is het hele weekend afgesloten tussen de knooppunten 

Kerensheide en Ten Esschen. Een deel van het verkeer wordt omgeleid via 

knooppunt Kruisdonk. Voor een goede doorstroming, zijn bij knooppunt 

Kruisdonk verschillende afsluitingen nodig. Houd rekening met hinder en 

extra reistijd. Uitgebreide informatie volgt 

op www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl.  

 

Slim reizen 

Tijdens de weekendafsluiting van de A76 biedt Maastricht Bereikbaar op 

zaterdag 25 en zondag 26 juni gunstige alternatieven voor de auto. Houd de 

website van Maastricht Bereikbaar in de gaten voor meer informatie! 
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Reminder: testen boven de snelweg 

Testen doen we niet alleen in de tunnel, maar ook daarbuiten. Sinds 

woensdag 15 juni testen we 3 weken lang de ruim 100 matrixborden, 

Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPS) en verkeerslichten in en 

rondom de A2-tunnel. De matrixborden zijn met blauwe zakken afgehoest, 

net als de verkeerslichten. In de ‘Via Maastricht’ aflevering van zondag 12 

juni jl. vertelt adviseur tijdelijke verkeersmaatregelen Marcel Geusen (RWS) 

er meer over. Klik op de afbeelding hiernaast om de aflevering te bekijken. 

 

 

 

 

Asfalt 2.0 

Twintig jaar: dat is de levensduur van de deklaag asfalt in de verkeersbuizen 

van de A2-tunnel. Het asfaltmengsel is een verbeterde versie van ‘SMA 

DESA’ en wordt in de Maastrichtse tunnelbuizen voor de eerste keer 

toegepast. De samenstelling is een uitgekiende mix van groevesteentjes en 

bindmiddel, met als extra voordeel een verlaging van de CO2 voetafdruk. 

Materiaaltechnoloog Wilfred Nijssen (Rijkswaterstaat) vertelt er op onze 

website meer over. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Manus van Alles festival: komt u ook? 

In het Wittevrouwenveld barst op zondag 26 juni het Manus van Alles 

festival weer los. Dit (gratis) festival trekt jaarlijks ruim 10.000 

bezoekers en staat nationaal en euregionaal bekend als een feest dat 

verbroedert met zijn aanstekelijke mix van exotische culturen en 

Maastrichtse ambiance. Iedereen kijkt er met plezier over de schutting 

van zijn eigen cultuur. 

 

Reden genoeg om een bezoekje te brengen. U komt toch ook? 

 

 

  
 

 

 

  

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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