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Op weg naar het tijdelijke verkeerssysteem 

Komend weekend nemen we het tijdelijke verkeerssysteem rondom Geusselt 

in gebruik. Verkeer richting noorden wordt vanaf zaterdagochtend 24 

september - tot aan de stapsgewijze ingebruikname van de A2-tunnel – 

omgeleid via de dive-under én nieuwe oprit naar de A2 bij de Terblijterweg. 

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

het tijdelijke verkeerssyteem in. Verkeer op de N2 richting Eindhoven én 

verkeer op de Terblijterweg moet dan rekening houden met afsluitingen en 

omleidingen. Kijk voor actuele reisinformatie en omleidingsroutes 

op www.maastrichtbereikbaar.nl. 

 

Afslag gemist? 

Verkeer op de N2 richting noorden leiden we vanaf zaterdag 24 september 

nog vóór kruispunt Geusselt om via de dive-under onder de Terblijterweg 

door. Heeft u de afslag gemist of lukte door de drukte het ritsen niet goed? 

Geen nood: U kunt ook gewoon doorrijden tot aan kruispunt Geusselt en op 

de Terblijterweg de nieuwe oprit naar de A2/A79 nemen: ook deze route 

staat ter hoogte van Geusselt aangegeven met borden. 

 

 

 

 

Individuele inschrijving A2-Tunnelrun voor 

volwassenen gesloten 

 

De individuele inschrijving voor de A2-Tunnelrun op zondagochtend 30 

oktober is vanwege de grote belangstelling gesloten; de 1500 tickets zijn 

verkocht. Dit maakten Atletiek Maastricht en Maastricht Running Tours 

maandagavond 19 september via Facebook bekend.  

Er is nog een beperkt aantal tickets over voor de sponsoren. De resterende 

tickets zijn alléén nog verkrijgbaar via het Toon Hermans 

Huis;melaniefrederiks@toonhermanshuis.nl. 

 

Kidsrun  

Voor de kidsrun (leeftijd 6 t/m12 jaar) is nog voldoende plek. Hier kunnen 
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maximaal 500 kids aan meedoen. Inschrijvingen kan via www.tunnelrun.nl.  

 

De bijdrage van de volwassenen gaat naar de Yellow Kinderclub van het 

Toon Hermans Huis Maastricht. De opbrengst van de kidsrun gaat naar 

UNICEF. 

 

De A2-Tunnelrun is onderdeel van het Tunnelweekend dat gehouden wordt 

op 29 en 30 oktober. U kunt nog een keer wandelen, fietsen en hardlopen 

door de tunnel voordat deze rondom de jaarwisseling in gebruik wordt 

genomen. Zie www.a2maastricht.nl/tunnelweekend. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bouwen aan de Groene Loper 

Sinds afgelopen zomer werken de mannen van team GWW (Grond-, 

Weg- en Waterbouw) ter hoogte van de Heerderwegbrug volop aan de 

herinrichting van de Adelbert van Scharnlaan. Momenteel legt firma BAM 

kabels aan voor de nieuwe straatverlichting en parkeerautomaten. De 

wegenbouwers zitten intussen niet stil: binnen het werkterrein – ter 

hoogte van de Nassaulaan-Oost – zijn de contouren van de Groene 

Loper al duidelijk zichtbaar. De komende maanden trekt het kabel- en 

straatwerk steeds verder richting noorden. Naar verwachting zijn eind 

2016 al grote delen van de oostelijke Groene Loper gereed. Maar let op: 

de aanleg van de volledige Groene Loper is een langdurige klus, die pas 

eind 2017/begin 2018 wordt afgerond. 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

22 september open dag Green043 Bikepark 

 

Op het A2-bouwterrein langs de Noormannensingel in Maastricht is de 

eerste aanleg van Green 043 Bikepark gestart. Het initiatief hiertoe is 

genomen vanuit de Maastrichtse mountainbikevereniging Trailz043. Zij 

zochten naar een centrale locatie in de stad waar bmx-ers en 

mountainbikers hun vaardigheden kunnen oefenen en jongeren 

uitgedaagd worden om deze sporten te gaan beoefenen. 

 

Green 043 Bikepark gaat op hier bmx-fietsen verhuren en trainingen en 

clinics geven. In deze fase van opbouw is het al wel elke zaterdag 

geopend voor wie een testrondje op de tracks wil maken. 

 

Open dag 

Op donderdag 22 september zijn omwonenden en geïnteresseerden 

tussen 16 en 19 uur van harte welkom om te komen kijken en de eerste 

tracks uit te proberen. De locatie is aan de Noormannensingel T.0.50 in 
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Maastricht. 

 

Meer informatie volgt deze week op: www.mijngroeneloper.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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