Verkeerssituatie Noorderbrug vanaf 26 april
Sinds augustus 2017 is de nieuwe westelijke aanlanding van de
Noorderbrug in gebruik. Maar de
totale infrastructuur is nog niet
klaar. Zo rijdt autoverkeer tussen
de A2 en het stadscentrum/Boschpoort nog via een tijdelijke route.
Dat verandert naar verwachting
vanaf 26 april 2018 in de loop van
de dag, als de nieuwe op- en afritten bij de Noorderbrug open zijn.
Routes voor autoverkeer
Sinds augustus 2017 volgt verkeer
tussen de A2 en het stadscentrum
een omleiding via de Cabergerweg
en Frontensingel (en andersom).
Met de ingebruikname van de nieuwe op- en afritten op donderdag 26
april gaat dit verkeer via de definitieve rijroutes rijden. Omrijden via het
kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg (bij de Leen Bakker) hoeft
dan niet meer.
•	Verkeer vanaf de A2/A79 en ook
verkeer vanuit Maastricht-West/
België kan via de nieuwe op- en afritten weer rechtstreeks doorrijden
naar het stadscentrum en Boschpoort en andersom.
•	Vanaf dan geldt op de Noorderbrug de definitieve verkeerssituatie en zijn in beide rijrichtingen
3 rijstroken beschikbaar. Op de
Noorderbrug geldt vooralsnog een
maximumsnelheid van 50 km/uur.
Let op: de nieuwe verkeerssituatie in
Maastricht-West is weer even wennen. Wees alert, let goed op de borden en houd er rekening mee dat uw
navigatiesysteem misschien nog niet
bijgewerkt is.
Routes voor langzaam verkeer
Sinds maart 2017 is het fiets- en
voetpad van de Noorderbrug afgesloten en moet langzaam verkeer

‘een brugje om’. In de loop van mei
2018 kunnen (brom)fietsers en voetgangers weer via de Noorderbrug de
Maas oversteken. Maar dat geldt niet
voor alle fietsers, want de fietsverbindingen tussen Noorderbrug en
Boschstraat/Bosscherweg (stadscentrum) zijn pas in het najaar van 2018
klaar. Dat betekent dat voorlopig alleen (brom)fietsers en voetgangers
tussen Cabergerweg/Lage Frontweg
en Viaductweg kunnen doorgaan via
de Noorderbrug. Wel is in de loop
van mei 2018 bij knooppunt Oost (bij
de brandweerkazerne) de aansluiting op de Noorderbrug gereed voor
(brom)fietsers en voetgangers van en
naar de Viaductweg en/of Franciscus
Romanusweg.

Vooruitblik
In 2018 staan nog meer klussen gepland waarbij u rekening moet houden met afsluitingen, omleidingen
en extra reistijd:
•	In mei 2018 start de volgende hinderklus: de bouw van de droge
gracht onder de Cabergerweg. Tegelijkertijd richt de aannemer de
kruising Statensingel en een deel
van de Maagdendries opnieuw
in. Bij deze afsluitingen kunnen
(brom)fietsers wel doorgaan via
het fietspad aan de westzijde.
•	In de zomer van 2018 zijn werkzaamheden gepland tussen het
Spoorviaduct en de Viaductweg
(dit levert hinder op voor weggebruikers in Maastricht-Oost).

•	De realisatie van het nieuwe Noorderbrugtracé gaat door tot eind
2018/begin 2019. Vanaf het najaar van 2018 krijgen kruispunt
Boschstraat/Bosscherweg en rotonde Brusselseweg een nieuwe
inrichting. Waar mogelijk kan verkeer doorgaan, maar houd rekening met hinder.

Blijf op de hoogte
Kaartjes met de nieuwe rijroutes
voor auto’s en fietsers vindt u op
www.maastrichtbereikbaar.nl en ook
via www.noorderbrug-maastricht.nl
houden we u op de hoogte. Planningen zijn naar huidige inzichten en
afhankelijk van diverse omstandigheden. Houd daarom steeds rekening met wijzigingen.

Werkzaamheden op en rond de Groene Loper
Koning Willem-Alexander verrichte op 29 maart de symbolische opening van de Groene Loper. De Groene Loper is echter nog niet écht open. De nieuwe verbindingen tussen Geusselt en Europaplein lonken
steeds meer om er gebruik van te maken. Maar de werkzaamheden zijn nog niet klaar. Avenue2 is op de
Groene Loper aan de slag met het afwerken van de restpunten. Donderdag 12 en vrijdag 13 april staat het
aanbrengen van GraviLyn op de planning tussen de Voltastraat en Scharnerweg en tussen de Adelbert van
Scharnlaan en Sint Gerardusweg. Daarnaast zijn we onder andere aan het werk op de Sibemaweg en in de
Doctor Schaepmanstraat.
Wilt u meer weten over de werkzaamheden op en rond de Groene Loper en op de hoogte blijven van de
actualiteiten? Kijk dan op www.a2maastricht.nl.
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Tussen 29 maart en 1 april maakten honderden mensen kennis met de
Groene Loper en oude én nieuwe bewoners langs het tracé. Vier dagen
lang kon iedereen zien, proeven, ruiken en voelen.
Op (paas)zondag 1 april vond de eerste Groene Loper Run plaats (foto).
Nagenieten? Kijk voor een terugblik en meer foto’s op
www.a2maastricht.nl/terugkijken4dagen

“De overgrootmoeder van koning Willem-Alexander is hier ook geweest”
ingelijst bij mevrouw Strijkers in de
torenflat, die het kleinood vriendelijk
afstond. Sindsdien is het in bezit van
mevrouw Gerritsen-Stegen, inclusief
handgeschreven omschrijving van
alle omwonenden. “Dit heeft mijn
vader destijds geschreven. Hij wist
nog precies wie waar woonde, met
wie en hoeveel kinderen ze hadden.”

Op de grote houten tafel bij mevrouw Lilian Gerritsen-Stegen
thuis liggen krantenknipsels,
foto’s en een verhaal in krullend
handschrift. “Mijn vader heeft dit
allemaal bewaard”, zegt ze erbij.
Op een van de foto’s lijkt de Groene Loper te staan. Ware het niet
dat het een zwart wit foto is. Van
koningin Wilhelmina, op 27 februari 1940.
Koninklijk bezoek
Het is een bijzonder tafereel: koningin Wilhelmina op het Oranjeplein,
tijdens een inspectie van de soldaten uit de Tapijnkazerne. De reden
van het koninklijk bezoek was dat
de Sint Theresiaschool op die dag
officieel werd ingenomen als Rode
Kruispost. “Kijk, daar staan mijn ouders. En hier ben ik geboren”, zegt
mevrouw Gerritsen-Stegen. Ze wijst
naar een van de witte huizen. Ervoor

staat een echtpaar. “Mijn vader valt
net weg achter dat smalle boompje.
Hij zei later ‘Je moet die bomen nu
eens zien!’.”

Ingelijst
In 1988 werd de historische foto in
een buurtkrantje van Wittevrouwenveld geplaatst, in de rubriek ‘Duik in
het verleden’. De originele foto hing

Kindertijd
Een jaar na het bezoek van koningin Wilhelmina aan het Oranjeplein
werd Lilian geboren. Het was oorlog
en het gezin moest in 1942 plaatsmaken voor de bezetter. “We hebben een
tijdje bij een oom in de Maastrichter
Brugstraat gewoond, maar mijn vader wilde dichter in de buurt van ons
huis zijn. Dus verhuisden we naar
familie in de Koning Clovisstraat.”
Na de oorlog ging het gezin terug
naar de woning aan het Oranjeplein.
“Ik heb hier als kind veel gespeeld”,

vertelt mevrouw Gerritsen-Stegen,
terwijl ze naar het gras onder koning
Wilhelmina’s voeten wijst. “Het was
een echt plein. Er moet nog ergens
een foto zijn waarop we hier als kinderen verkleed met carnaval liepen”,
lacht ze. De herinneringen spreken
uit haar ogen.
Koninklijk bezoek II
En toen kwam de A2. “Ik kan het me
heel goed herinneren. ‘Wat krijgen
we nou?’, ik hoor de buurvrouw nog
mopperen. En daarna kwamen die
geluidsmuren. Noodzakelijk natuurlijk, maar wat afschuwelijk. De mensen hebben hier echt onder geleden,
maar ze bleven er toch wonen. Ik ben
blij dat het nu zo mooi is geworden.”
78 jaar na het bezoek van zijn overgrootmoeder was koning Willem-Alexander op dezelfde plek. Voor de
symbolische opening van wat nu de
‘echte’ Groene Loper is.

