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O MBOUW KRUISPUNT G EUSSELT GAAT DOOR DIT
WEEKEND
De geplande ombouw van kruispunt Geusselt gaat door dit weekend. Vanochtend is
- op basis van de weersverwachtingen - besloten het werk door te laten gaan. Dat
betekent dat de N2, Terblijterweg en Viaductweg van 20 tot en met 23 januari
worden verlegd naar hun tijdelijke locatie. Tijdens dit weekend gelden
wegafsluitingen en omleidingsroutes.
Ombouw kruispunt Geusselt van 20 t/m 23 januari
Om ruimte vrij te maken voor de A2-tunnel, moet kruispunt Geusselt worden aangepast. De
N2 verschuift naar het westen en de Terblijterweg en Viaductweg komen een stukje naar het
zuiden te liggen. De ombouw van het kruispunt duurt van vrijdagavond 20 januari tot en
met maandagochtend 23 januari 2012.
Wegafsluitingen en omleidingen
Voor het verschuiven van kruispunt Geusselt in zuidwestelijke richting zijn wegafsluitingen
nodig van de Terblijterweg en Viaductweg, ter hoogte van de aansluiting op de N2:



Viaductweg: afgesloten van 20 januari 20.00 uur tot en met 21 januari 7.00 uur;
Terblijterweg: afgesloten van 20 januari 20.00 uur tot en met 23 januari 6.00 uur
(hele weekend).

Rechtdoorgaand verkeer op de N2 - richting Eindhoven of Luik – blijft altijd mogelijk. Tijdens
de hierboven genoemde tijdstippen kan verkeer op de N2 niet afslaan naar de Terblijterweg
of de Viaductweg. Vanaf zaterdag 21 januari 7.00 uur, is de Viaductweg weer open en kan
verkeer vanuit deze weg afslaan naar de N2. Oversteken naar de Terblijterweg kan niet.
Omleidingsroutes worden aangegeven met gele bebording. Meer informatie plus een kaart
met omleidingsroutes vindt u op www.a2maastricht.nl.
Let op: verkeershinder
De afsluitingen van de Terblijterweg en Viaductweg en de rijstrookafzettingen op de N2
brengen hinder met zich mee. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd.
Verkeer wordt aangeraden de omgeving van kruispunt Geusselt te mijden.
Meer informatie
Kijk op www.a2maastricht.nl voor actuele en aanvullende informatie. Of neem contact op met
de Servicelijn Maastricht Oost via 043-350 71 50 of servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl.
U kunt ook een bezoek brengen aan het Informatiecentrum A2 Maastricht.
De Groene Loper voor A2 Maastricht wordt gerealiseerd door Avenue2. 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 de aangrenzende
buurten door andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht-Oost.
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