
  
   

 

 
Maastricht, 14 september 2016 

 

 

 

Nog één keer... 

 

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober kunt u ons samen met familie, 

vrienden en kennissen nog één keer bezoeken. Bij het werkterrein van het 

Europaplein, aan de zuidkant van de stad, zetten we de bouwhekken open. 

U kunt ons te voet of op de fiets bezoeken en op zondagochtend kunt u 

deelnemen aan de A2-Tunnelrun. Het uitgebreid programma is mogelijk door 

de samenwerking met o.a. Maastricht Bereikbaar, Fietsersbond Maastricht, 

Atletiek Maastricht en Maastricht Running Tours. 

 

 

 

 

Te voet 

 

U kunt wandelen door de bovenste tunnelbuizen en het uitzicht vanaf de fly-

over bij het Europaplein bewonderen. Aanmelden is niet nodig! De wandeling 

in de tunnel is ruim 1 km. U kunt (betaald) parkeren bij het MECC. De 

looproute van het MECC naar het Europaplein is ongeveer 1,5 . 

 

 

 

 

Op de fiets 

 

U kunt fietsen door de onderste tunnelbuizen. U vertrekt bij Europaplein, 

fietst naar Geusselt en vervolgens weer terug. In totaal ongeveer 5 km. Voor 

de fietsroute moet u zich aanmelden en een tijdstip kiezen. Als extra service 

krijgt u de mogelijkheid een fiets te huren.  

 

 

 

 

A2-Tunnelrun for Charity 

 

De jeugd (maximaal 500 deelnemers) kan op zondagochtend 30 oktober 

meedoen aan een ‘kids run’. Zij rennen voor UNICEF. De volwassenen 

(maximaal 1.500) rennen voor het Toon Hermans Huis Maastricht. 
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Opwww.tunnelrun.nl vindt u meer informatie over de lengte van de routes, 

tijdstippen en inschrijving. Let op! Voor de A2-Tunnelrun moet u zich 

inschrijven. Alleen op vertoon van een ticket kunt u starten. 

 

 

 

 

Totaaloverzicht programma 

 

Samenvattend: komt u te voet dan hoeft u zicht niet aan te melden. Komt u 

op de fiets dan moet u zich aanmelden en een tijdstip kiezen. Wilt u een 

fiets huren, dan moet u dat ook vooraf regelen. Hier kunt u het totale 

programma bekijken en u eventueel aanmelden.  

Het programma is ondertussen in ontwikkeling. Komende weken zullen wij u 

berichten wat er nog meer te beleven zal zijn.  

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

 

Wij hebben vrijwilligers nodig om o.a. gasten te ontvangen, de weg te 

wijzen of om suppoost te zijn bij de fietstour. Helpt u ons een handje? Wij 

zien uw aanmelding graag tegemoet! 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

 

Bekijk hier het overzichtskaartje van het Europaplein, 

 

 

 

 

Vragen? 

 

Servicelijn Maastricht Oost 

Telefoon: 043-3507150 

E-mailadres: servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl 

 

 

  

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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