
 

Van zomer 2016 tot zomer 2017 

 

Update: 22 september 2016 

Actueel 

Op woensdag 5 en donderdag 6 oktober is de Franciscus Romanusweg van 20.00 tot 06.00 

uur in beide rijrichtingen afgesloten tussen de Borgharenweg en Viaductweg. Tijdens de 

avond- en nachtafsluitingen brengt firma BAM nieuwe kabels en leidingen aan onder het 

wegdek van de Franciscus Romanusweg. Kijk voor omleidingsroutes op de Slimme Kaart 

van Maastricht Bereikbaar. 

Planning 

Fase 1: van maandag 5 september tot eind 2016 
Tijdens de ombouw van kruis- naar knooppunt kan verkeer altijd doorgaan, maar 

wegafsluitingen en omleidingsroutes zijn onvermijdelijk. Autoverkeer leiden we beurtelings 

om via de Borgharenweg en Willem Alexanderweg, voetgangers en (brom)fietsers kunnen 

doorgaan langs het werkterrein. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, werken we 

in fasen. 

Franciscus Romanusweg 

Medio september gaan we aan de slag aan de zuidzijde van de Franciscus Romanusweg, ter 

hoogte van de François de Veyestraat. Firma BAM verlegt allereerst kabels en leidingen, 

waarna de bouwers van Strukton de rijbanen opnieuw inrichten. Autoverkeer kan meestal 

doorgaan, voetgangers en (brom)fietsers leiden we om via de noordzijde van de Franciscus 

Romanusweg. 

Borgharenweg 

Begin september start binnen het Tregaterrein de opbouw van rijbanen voor het toekomstige 

knooppunt Oost. Vanaf eind september richten we de rijbanen van de Borgharenweg opnieuw 

in en sluiten we deze af voor doorgaand autoverkeer. Linksafslaan vanaf de Franciscus 

Romanusweg is dan niet meer mogelijk, behalve voor stadsbussen, voetgangers en 

(brom)fietsers. 

Fase 2: van begin 2017 tot medio april 2017 
Franciscus Romanusweg 

Omstreeks februari 2017 beginnen we met de ombouw van het meest noordelijke deel van de 

Franciscus Romanusweg. Tussen de Viaductweg en Nieuweweg is de Franciscus 

Romanusweg twee maanden lang in beide rijrichtingen volledig afgesloten. Automobilisten 

worden omgeleid via de Borgharenweg, Balijeweg en Willem Alexanderweg (en andersom). 

Fase 3: medio april – zomer 2017: 
Willem Alexanderweg 

Vanaf medio april 2017 is de Willem Alexanderweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer. 

Via de Balijeweg en – omgebouwde – Borgharenweg worden automobilisten omgeleid. 

Voetgangers en (brom)fietsers kunnen doorgaan langs het werkterrein. 

Werktijden 

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, werktijden van 07.00 tot 19.00 uur. Als de 

planning in het gedrang komt, is uitloop tot in de avonduren mogelijk. Om verkeershinder 

zoveel mogelijk te beperken, werken we zonodig ’s nachts en/of tijdens weekenden door. 

https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/auto/werkzaamheden/werkzaamheden-item/t/afsluiting-franciscus-romanusweg


Hinder voor omwonenden 

Bereikbaarheid 

Woningen en bedrijven blijven voortdurend bereikbaar, al dan niet via een omleidingsroute. 

Voetgangers en (brom)fietsers kunnen via een bypass langs of over het werkterrein doorgaan. 

Leefbaarheid 

Bouwer Strukton en firma BAM doen hun best om hinder tot een minimum te beperken, maar 

overlast is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door geluid- en/of trillingshinder bij de inzet van 

machines en materieel. Maar ook door extra vrachtverkeer in de straat, in combinatie met de 

verplichte ‘achteruitrijpiep’. 

Slim(mer) op weg 

Er staat veel te gebeuren voor het project Noorderbrugtracé. Tegelijkertijd vinden ook op 

andere plekken in en om de stad werkzaamheden plaats voor een betere infrastructuur. Gaat u 

de weg op? Kijk vóór vertrek op de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Zo bent u op de 

hoogte van afsluitingen en omleidingen, extra reistijd en verkeersdrukte. Of maak gebruik van 

één van de alternatieven voor reizen met de auto. Meer 

informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl. 

Let op: planningen zijn naar huidige inzichten en kunnen wijzigen. Via onze website, 

facebook, twitter en digitale nieuwsbrief houden we u voortdurend op de hoogte! 

 

http://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/slimme-kaart#!/
http://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/

