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Groen licht voor tijdelijk verkeerssysteem 

Het testweekend van de dive-under bij de Terblijterweg is maandagavond 5 

september afgerond. Inmiddels hebben bouwer Avenue2 samen met 

projectbureau A2 Maastricht en wegbeheerders Rijkswaterstaat en gemeente 

Maastricht de resultaten uitgebreid geëvalueerd. Daarbij kwam naar voren 

dat de nieuwe verkeerssituatie niet voor elke weggebruiker duidelijk was. Dit 

was deels te wijten aan het gegeven dat weggebruikers altijd even moeten 

wennen aan nieuwe situaties, maar ook omdat we nog niet het volledige 

tijdelijke verkeerssysteem van eind september konden inrichten. De 

komende weken gaan we aan de slag met de verbeterpunten, in het 

weekend van vrijdag 23 tot maandag 26 september nemen we het tijdelijke 

verkeerssysteem rondom Geusselt in gebruik. 

 

 

 

 

Asfaltwerk rondom Kruisdonk 

Eind september staat er asfaltwerk in de planning rondom knooppunt 

Kruisdonk. In de avond en nacht van maandag 19 september asfalteren we 

eerst op- en afrit 1 Bunde. Afrit 52 – voor verkeer naar de Beatrixhaven – is 

in de avond nacht van dinsdag 20 september aan de beurt, inclusief enkele 

wegvakken rondom de verkeerslichteninstallaties van de Nieuwe 

Limmelderweg en Ambyerweg. Verkeer moet rekening houden met 

afsluitingen en omleidingen. Kijk voor actuele reisinformatie en 

omleidingsroutes op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. 

 

 

 

Kabelwerk bij de Heerderweg 

Bij de Adelbert van Scharnlaan legt firma BAM kabels aan voor de nieuwe 

straatverlichting en parkeerautomaten. Begin volgende week sluiten we 

nieuwe kabels aan op de trafo bij het parkeerterrein aan de Heerderweg. 

Daar graven we een sleuf richting trafo. Het parkeerterrein blijft gewoon 

bereikbaar. Wel moeten we af en toe enkele parkeerplaatsen afsluiten. 
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Het Parcours met 'Groene Loper' 

 

Speciaal voor de 21ste editie van Het Parcours wordt de loper na 15 jaar 

weer uitgerold. Met een knipoog naar de Groene Loper voor A2 

Maastricht, kleurt dit jaar de binnenstad van Maastricht op 11 september 

tussen 12:00 en 19:00 uur groen. Groen is bovendien een mooie kleur 

voor de combinatie van Het Parcours met Autoloze Zondag. 

 

Op 11 september om 11:00 uur wordt de groene loper voor het Theater 

aan het Vrijthof officieel geopend door Katya Ivanova, 

Programmamanager Maastricht Bereikbaar en Gerdo van Grootheest, 

Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Natuur en Milieu in 

Maastricht. 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

Verschillende dwarsprofielen Groene Loper 

 

Het middengebied van de Groene Loper bovenop de tunnel tussen 

Europaplein en Geusselt bestaat straks uit een wandel- en fietsstrook (1) 

met aan weerszijden een groene zone (2) met daarnaast een rijstrook 

voor bestemmingsverkeer (3), parkeerruimte (4) en een trottoir (5). Dat 

is het standaard dwarsprofiel voor de Groene Loper in de stad, dat ook 

wel met de werknaam parklaan wordt aangeduid en dat de meeste 

bekendheid geniet. 

 

Veel minder bekend is dat er een drietal varianten op de dwarsprofielen 

zijn van de Groene Loper. Deze week laten we de tweede variant zien 

ter hoogte van de Lourdeskerk. Hier wordt gebruik gemaakt van de 

overgang van de Groene Loper naar de groene, openbare ruimte voor 

het kerkgebouw. 

 

 

  
 

 

 

  

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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