Bijlage I: Plan en procedures
Plan
De Groene Loper van Avenue2 is een totaalplan voor A2 Maastricht, dat zorgt voor een
goed bereikbare stad, doorstroming van het verkeer bij knooppunten Geusselt en
Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten
door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid in Maastricht Oost.
De realisatie levert naar schatting zo’n 2.000 manjaren werk op. Ruggengraat van het
plan is:
• De gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond
gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;
• en het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de
Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert;
• markante en herkenbare stadsentrees bij Geusselt en Europaplein.
Procedures
Voor A2 Maastricht moeten verschillende procedures worden doorlopen. De
aanbestedingsprocedure is afgerond met de keuze voor de Groene Loper voor A2
Maastricht, een totaalplan voor stad en snelweg. Daarnaast wordt ook een tracé/MER
procedure van het Rijk en een gemeentelijke bestemmingsplanprocedure doorlopen.
De tracé/MER procedure is nodig voor de ombouw van de huidige A2-passage tot
autosnelweg, de verknoping van de A2 met de A79 en de aansluiting voor de nieuwe
afslag naar bedrijventerrein Beatrixhaven. De gemeentelijke
bestemmingsplanprocedure richt zich op nieuwbouw in de stad en de ontsluitingsweg
naar bedrijventerrein Beatrixhaven. In 2010 wordt het plan verder uitgewerkt in een
ontwerp-tracébesluit en een ontwerp-bestemmingsplan. Hierover kunnen
belanghebbenden in de loop van 2010 nogmaals hun mening, hun zienswijze, geven.
Zo snel mogelijk daarna start de uitvoering van de Groene Loper, één plan voor stad en
snelweg.
De projectorganisatie A2 Maastricht bestaat uit Rijkswaterstaat, Provincie Limburg,
Gemeente Maastricht en Gemeente Meerssen. De projectorganisatie is namens het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Gemeente Maastricht opdrachtgever voor
de realisatie van het project A2 Maastricht.
Opdrachtnemer is het consortium Avenue2 dat bestaat uit de partners Strukton en
Ballast Nedam. Zij worden geadviseerd door onder andere ARCADIS Nederland, West8
Urban Design & Landscape Architecture, Humble Architecten, DGMR,
Bex*Communicatie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorlichter van het projectbureau Désirée Florie,
telefoon 06 – 21 833 077, of ga naar www.a2maastricht.nl voor het laatste nieuws en meer
achtergrondinformatie.

