WEEKENDWERK OP A2 TUSSEN
OESLINGERBAAN EN EUROPAPLEIN
Van vrijdag 6 maart, 20.00 uur tot maandag 9 maart, 06.00 uur
Tussen Oeslingerbaan (aansluiting 55) en knooppunt Europa
plein schuift verkeer op de A2 sinds begin 2014 voortdurend
heen en weer. Zo maken we telkens ruimte vrij voor wegwerk
aan de bestaande rijbanen. Want om verkeer van en naar de
toekomstige A2-tunnel af te wikkelen, zijn aanpassingen nodig.
In het weekend van vrijdagavond 6 tot en met maandagoch
tend 9 maart schuift verkeer opnieuw op: van de west- naar de
oostbaan. Verkeer op de A2 moet gedurende het hele weekend
rekening houden met grote hinder. Ook verkeer op de John F.
Kennedysingel ontkomt niet aan verkeershinder, want de oprit
Kennedysingel – vanaf de Limburglaan – is gedurende het hele
weekend afgesloten.
Kijk voor reisalternatieven, actuele reisinformatie en
omleidingsroutes op www.maastrichtbereikbaar.nl.

Afsluitingen en omleidingen
A2 richting Eindhoven:
- Tussen oprit 55 (Oeslingerbaan) en knooppunt Europaplein
één rijstrook beschikbaar.
A2 richting Luik:
- Rijbaan afgesloten tussen afrit Cadier & Keer/Vaals en Europa
plein. Verkeer wordt omgeleid via afrit Cadier & Keer/Vaals
(N278), John F. Kennedysingel en de oprit naar de A2 richting
Luik.
Oprit John F. Kennedysingel vanaf de Limburglaan*
- Rijbaan richting Cadier & Keer afgesloten tussen Limburglaan
en Akersteenweg. Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid
via de Oeslingerbaan, verkeer naar luik via de Hoge Weerd en
Oprit 56 (Gronsveld).
*In de avond en nacht van zaterdag 7 op zondag 8 maart is oprit 55 (Oeslinger

Planningen zijn afhankelijk van weersomstandigheden
en kunnen wijzigen. Daarom gelden de volgende weekenden als reserve:
- Vrijdag 27 – maandag 30 maart
- Vrijdag 10 – maandag 13 april

baan) afgesloten. Verkeer leiden we om via de oprit John F. Kennedysingel
vanaf de Limburglaan, die van 20.00 tot 06.00 uur open is voor verkeer.

A2 MAASTRICHT
WE WERKEN ER AAN!

Meer informatie of weten waar we aan het werk zijn?
www.a2maastricht.nl. Abonneer u op ons digitaal voortgangsbericht.
Bel met de Servicelijn (043) 350 71 50 (24 uur per dag bereikbaar).
Of bezoek het Informatiecentrum: bij de Geusselt, ingang tussen Wok en McDonald’s.
Download de App A2Maastricht voor het laatste nieuws.

