
Maaskruisend Verkeer – Fort Willemweg 4-baans? 

 

Al een tijdje houden we een oog op het project van de Gemeente Maastricht betreffende de A2. Men 

wil de A2 gaan ondertunnelen en tegelijk de afvloeiing van verkeer over de Maas regelen. Dit is het 

zogenaamde “Maaskruisend Verkeer”. In de tweede helft van het vorig jaar is door de gemeente een 

aanvraag bij de landelijke overheid ingediend voor vergoeding van dit project vanuit de Crisis- en 

Herstelwet. Het besluit is gevallen en er is een bedrag van € 60.000.000 beschikbaar gekomen. Dat 

betekent dat binnen afzienbare tijd wordt begonnen met de aanleg van de ondertunneling van de A2. 

 

Het bestuur is al naar inspraakrondes geweest en in het kort komt het plan erop neer dat 

de HOOFDAS van de verkeersstroom over de Fort Willemweg komt te liggen! De aanlanding van 

de Noorderbrug gaat verlegd worden naar het Kruispunt Cabergerweg/Fort Willemweg. Het verkeer 

wordt dan weggeleid over de Fort Willemweg/Nobellaan. De Statensingel zou „verdwijnen‟ als 

verkeersader en een hoofdas van het openbaar vervoer worden. Het gebied van de „werken‟ zou een 

groot groengebied worden met ontsluiting naar de binnenstad. Voor de Ravelijn betekent dit dat er 

waarschijnlijk een vierbaansweg, op zijn minst een driebaansweg wordt aangelegd die de Fort 

Willemweg vervangt. Deze weg zal volgens Wim Hazeu “zeker geen 30 km zone worden, dat kan ik u 

verzekeren”. En we hoeven maar naar de Noorderbrug te kijken om te zien wat dat betekent voor de 

snelheid waarmee verkeer door MOET stromen om de stad bereikbaar te houden voor het grote geld 

van het consumptisme. Dit heeft grote gevolgen voor onze wijk. Jullie weten wat voor crime het is om 

vanuit de wijk de Fort Willemweg op te rijden. Dat zal alleen maar erger worden met de voorspelde 

toename van 10.000 verkeersbewegingen!  

 

De mensen die aan de buitenring wonen zullen de gevolgen van de toegenomen verkeersdrukte aan 

den lijve ondervinden. Het is nu al praktisch niet te doen om je ramen open te zetten vanwege de 

geluidsoverlast. Dat gaat alleen maar toenemen. Tegelijk wordt ook de speeltuin Fort Willem praktisch 

onbereikbaar en komt de bulk van het verkeer langs een aantal scholen en een 

gemeenschapscentrum (Tehvid). In de stukken die nu op de verschillende sites te vinden zijn wordt 

niet gerept over deze verkeersader. Mogelijk gaat dit deel van de plannen de ijskast in omdat maar 

een deel van het aangevraagde bedrag is toegekend? Dit moeten we dus nog uitzoeken en jullie 

krijgen daar te zijner tijd aanvullende info over. 

Het is zaak dat we ons realiseren dat deze plannen verder gaan dan individuele belangen. Deze 

plannen hebben een grote invloed op de infrastructuur en op de lange termijn ook op de kwaliteit van 

ons woongenot, en dat van anderen. Dit hele plan heeft volgens Wim Hazeu een “hoog 

abstractiegehalte” en afstemming gebeurt na toekenning van de subsidie; daarna wordt er “aan de 

knoppen gedraaid” om het plan te “fine-tunen” op de bestaande locatie/situatie. En dat kan dus van 

alles betekenen.  

Het bestuur werkt hierin ook samen met het Buurtplatform Brusselsepoort. Meer 

info:http://www.brusselsepoort.org/downloads/buurtplatformbrusselsepoortzienswijzepmv1.pdf 

Voor verdere info over het A2-project ga naar http://www.a2maastricht.nl. 

http://www.brusselsepoort.org/downloads/buurtplatformbrusselsepoortzienswijzepmv1.pdf
http://www.a2maastricht.nl/


Het bestuur kan en wil dit niet alleen trekken. Bij deze willen we je dan ook uitnodigen om 

VOORAL samen met ons te reageren o.a. met behulp van een op te richten werkgroep. Mail 

hiervoor naar info@deravelijn.nl of neem contact op met het bestuur. 

 

Ook kun je gebruik maken van de inspraakprocedures en op bezoek te gaan bij het 

Projectbureau A2 Maastricht, President Rooseveltlaan 101. Openingstijden: 15.00-19.00u 

dinsdag 6 juli* woensdag 7 juli 

dinsdag 13 juli woensdag 14 juli 

dinsdag 20 juli* woensdag 21 juli 

dinsdag 27 juli woensdag 28 juli 

dinsdag 3 augustus* woensdag 4 augustus 

dinsdag 10 augustus 

 

*specialisten voor lucht, geluid, water, verkeer, natuur en tijdelijke bereikbaarheid aanwezig. 
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