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Tijdelijk verkeerssyteem rondom Geusselt 

In het weekend van vrijdag 23 tot maandag 26 september richten we 

rondom Geusselt het volledige tijdelijke verkeerssysteem in. Verkeer op de 

N2 richting A2/A79 rijdt dan door via de dive-under, verkeer op de 

Terblijterweg en Viaductweg via de nieuwe oprit naar de A2 vanaf de 

Terblijterweg. Het tijdelijke verkeerssysteem blijft in werking totdat we de 

A2-tunnel stapsgewijs in gebruik nemen. 

  

Verkeersmaatregelen 

In de avond en nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 september delen we de 

rijstroken van de Terblijterweg opnieuw in én nemen we de nieuwe 

verkeerslichteninstallatie ter hoogte van de oprit naar de A2 in gebruik. 

Verkeer op de N2 richting Eindhoven én verkeer op de Terblijterweg moet 

dan rekening houden met afsluitingen en omleidingen. Kijk voor meer 

informatie op www.maastrichtbereikbaar.nl. 

 

 

 

 

Passen en meten voor nieuwe wegaansluitingen 

Na ingebruikname van het tijdelijke verkeerssysteem bij Geusselt komt er 

ruimte vrij voor de realisatie van nieuwe wegaansluitingen richting 

tunnelmonden. Vanaf eind september slopen we - tussen Geusselt en 

Wielerbaan - de huidige A2-rijbaan richting noorden. Vervolgens bouwen we 

nieuwe rijbanen op richting tunnelmonden. Zo halen we een deel van de 

werkzaamheden voor de stapsgewijze ingebruikname van de tunnel naar 

voren. Kijk op www.a2maastricht.nl/tussenstand voor een actuele stand van 

zaken. 
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Bouwen aan de Geusseltheuvel 

Rondom het Dienstengebouw Noord is in de afgelopen weken een deel van 

de toekomstige Geusseltheuvel opgebouwd. De Geusseltheuvel is straks een 

glooiende, groen beboste entree naar de stad voor verkeer vanuit het 

noorden. De komende dagen gaat het grondwerk rond het Dienstengebouw 

nog even door met het aanbrengen van een laagje sportveldengrond. Zo 

zorgen we ervoor dat gras en bomen straks goed gedijen.  

 

Verder met wegenwerk 

Na ingebruikname van het tijdelijke verkeerssysteem bij Geusselt gaan we 

ook rondom het Dienstengebouw Noord aan de slag met wegenwerk. Maar 

éérst ruimen we nog een restant van de tunnelbouwkuip op. Ter hoogte van 

de Terblijterweg is namelijk nog een rest damwandplanken achtergebleven, 

bedoeld om de rijbaan te ondersteunen. Na ingebruikname van het tijdelijke 

verkeersysteem zijn de damwandplanken niet meer nodig en trillen we deze 

alsnog uit.  

 

 

 

 

Uitstel voor asfaltwerk op- en afrit 1 Bunde 

Het aangekondigde asfaltwerk van op- en afrit 1 Bunde gaat vooralsnog niet 

door. Uitstel is echter géén afstel en er wordt een nieuwe datum ingepland 

voor het avond- en nachtwerk. Overigens is niet al het ingeplande asfaltwerk 

rondom Kruisdonk uitgesteld: de werkzaamheden bij afrit 52, op de Nieuwe 

Limmelderweg én de Ambyerweg gaat in de avond en nacht van dinsdag 20 

op woensdag 21 september gewoon door. Kijk voor actuele reisinformatie en 

omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. 

 

 

 

Nieuw seizoen Via Maastricht gestart 

 

Zondag 11 september jl. is het nieuwe seizoen van Via Maastricht van start 

gegaan. Wethouder John Aarts bijt de spits af en vertelt meer over 

Maastricht Bereikbaar, A2 Maastricht, de Fietsenstalling Maastricht én het 

Noorderbrugtracé. Wilt u deze aflevering bekijken? Klik 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. 
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