PERSBERICHT
Maastricht, 5 september 2012

G ROTE VERKEERSHINDER BIJ KRUISPUNT
G EUSSELT AANKOMEND WEEKEND
Van vrijdagavond 7 september (21.00 uur) tot en met maandagochtend 10
september (6.00 uur) werkt aannemer Avenue2 aan het wegdek bij kruispunt
Geusselt in Maastricht. Tijdens het hele weekend gelden rijstrookbeperkingen en
omleidingen, met grote hinder als gevolg. Weggebruikers moeten rekenen op extra
reistijd, die kan oplopen tot meer dan 30 minuten.
De werkzaamheden zijn nodig om verder onderzoek te kunnen doen naar de kleine
asfaltverzakkingen die eerder plaatsvonden vóór kruispunt Geusselt (rijbaan EindhovenLuik). Er zijn toen spoedreparaties uitgevoerd en dagelijks vindt monitoring plaats.
Vervolgonderzoek
Het is nog niet duidelijk waardoor de asfaltverzakkingen ontstaan. Het onderzoek dat tot nu
toe is verricht, laat nog geen definitieve oorzaak zien. Aankomend weekend gaat het
onderzoek daarom verder. Dan wordt op de locatie van de eerdere verzakkingen het wegdek
van de A2 opengemaakt en de grond weggegraven. Zo kan de ondergrond nauwkeurig
worden onderzocht en eventueel herstel plaatsvinden.
Afsluitingen en omleidingen
Om het werk veilig uit te kunnen voeren, zijn tijdens het hele weekend - zowel overdag als
’s nachts - verkeersmaatregelen nodig bij kruispunt Geusselt in Maastricht:
• al het verkeer vanuit Eindhoven wordt vóór kruispunt Geusselt (voor de
verkeerslichten) verdeeld over twee opstelstroken;
• op de A2/N2 is in beide rijrichtingen (Eindhoven-Luik en Luik-Eindhoven) een
beperkt aantal rijstroken beschikbaar;
• verkeer op de A2 vanuit Eindhoven kan niet links afslaan naar de Terblijterweg
(richting Berg en Terblijt en Valkenburg) en wordt omgeleid via N2, afrit Cadier en
Keer, John F. Kennedysingel, toerit N2 naar Terblijterweg.
Rechtdoorgaand verkeer op de A2/N2 - richting Eindhoven of Luik - blijft altijd mogelijk.
Verkeer van en naar de Viaductweg kan doorrijden. Ook verkeer vanuit de Terblijterweg is
mogelijk.
Extra reistijd
Alle weggebruikers moeten bij kruispunt Geusselt rekening houden met extra reistijd door
een beperkt aantal opstel- en rijstroken en omleidingen. Voor verkeer vanuit Eindhoven naar
Maastricht/Luik loopt de vertraging overdag op tot meer dan 30 minuten.
Adviesroutes
Verkeer vanuit Eindhoven met bestemming Luik en verder wordt geadviseerd om vanaf
knooppunt Kerensheide de A76/E314 (richting België) aan te houden en vervolgens bij
knooppunt Lummen de E313 naar Luik te volgen.
Buiten worden omleidingsroutes met gele borden aangegeven.
Meer informatie
Kijk op www.a2maastricht.nl voor aanvullende informatie over de werkzaamheden. Actuele
verkeersinformatie is te vinden op www.maastrichtbereikbaar.nl of www.vananaarbeter.nl.

De Groene Loper voor A2 Maastricht wordt gerealiseerd door Avenue2, bestaande uit Strukton en Ballast
Nedam. Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij
kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van
aangrenzende buurten.
Opdrachtgever voor de realisatie van A2 Maastricht zijn het Ministerie Infrastructuur en Milieu namens
het Rijk en gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat, gemeente
Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.
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