A76: werkzaamheden tussen Kerensheide en Ten Esschen
(richting Heerlen), ook hinder bij knooppunt Kruisdonk door
omleiding: 24-27 juni
Samenvatting
De A76 is van vrijdag 24 juni 21.00 uur tot maandag 27 juni 01.00 uur afgesloten
tussen de knooppunten Kerensheide en Ten Esschen, richting Heerlen.
Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt. Ook het verkeer op de A76
dat de andere kant op gaat ondervindt hinder; tussen Geleen en knooppunt
Kerensheide is tijdelijk één rijstrook beschikbaar. Door deze werkzaamheden
wordt verkeer omgeleid via Maastricht waardoor hinder kan ontstaan op
knooppunt Kruisdonk, waar ook diverse afsluitingen zijn gepland om
doorstroming te bevorderen. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening
te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Als alternatief
worden goedkope trein- en buskaartjes aangeboden.
Algemeen:
Welke werkzaamheden voert Rijkswaterstaat uit aan de A76?
De werkzaamheden bestaan uit diverse onderhoudswerkzaamheden. Denk hierbij onder
andere aan het vernieuwen van het asfalt.
Waar wordt gewerkt en wat houdt de hinder in?
Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit aan de A76 tussen knooppunt Kerensheide en
knooppunt Ten Esschen richting Heerlen. In verband met de werkzaamheden zijn de
volgende locaties afgesloten:
Afsluiting A76
- A76 in de richting van Heerlen en Duitsland vanaf knooppunt Kerensheide tot knooppunt
Ten Esschen.
- Verbindingsweg A2-A76 komende vanuit Maastricht in de richting van Heerlen en Aken.
- Verbindingsweg A2-A76 komende vanuit Eindhoven in de richting van Heerlen en Aken.
Let op! De volgende weggedeelten blijven open voor lokaal verkeer:
- A76 tussen oprit (2) Geleen/Beek en afrit (3) Spaubeek.
- A76 tussen oprit (4) Schinnen en afrit (5) Nuth.
Afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk
- A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Heerlen.
- A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Maastricht.
- A2 oprit (52) Maastricht-Noord naar de A2 richting Eindhoven.
Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden vinden plaats tussen:
- Vrijdag 24 juni 19.00 uur en maandag 27 juni 05.00 uur.
Per afsluiting betekent dit:
- A76 in de richting van Heerlen en Duitsland vanaf knooppunt Kerensheide tot knooppunt
Ten Esschen.
- Verbindingsweg A2-A76 komende vanuit Maastricht in de richting van Heerlen en Aken.
- Verbindingsweg A2-A76 komende vanuit Eindhoven in de richting van Heerlen en Aken.
+ Vrijdag 24 juni 21.00 uur tot maandag 27 juni 01.00 uur
Afsluitingen rondom knooppunt Kruisdonk
- A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Heerlen.
- A79 afrit (1) Bunde komende vanuit Maastricht.
- A2 oprit (52) Maastricht-Noord naar de A2 richting Eindhoven.
+ Vrijdag 24 juni 19.00 uur tot maandag 27 juni 05.00 uur
Waarom voert Rijkswaterstaat onderhoud uit?
De snelwegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert
Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en
goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. Vanaf vrijdagavond
24 juni tot en met maandagochtend 27 juni staat het onderhoud aan de A76 tussen

knooppunt Kerensheide en knooppunt Ten Esschen richting Heerlen op de planning. Hierbij
wordt onder andere het asfalt vervangen.
De omleidingsroutes
Zie ook het bijgevoegde factsheet voor de omleidingsroutes.
Verkeer op de A2 vanuit Eindhoven, België en Maastricht richting Heerlen en Duitsland
wordt als volgt omgeleid:
- Volg de A2 richting Maastricht tot afrit (52) Maastricht-Noord.
- Ga via de Nieuwe Limmelderweg en oprit (1) Bunde verder op de A79 richting Heerlen.
Verkeer op de E314 (A76) wordt vanaf knooppunt Lummen (België) richting Aken als volgt
omgeleid:
- Volg de E313 richting Luik tot knooppunt Cheratte.
- Ga vanaf knooppunt Cheratte verder op de E40 richting Aken.
Verkeer op de A67 wordt vanaf knooppunt Leenderheide/Eindhoven richting Aken als volgt
omgeleid:
- Volg de A67 richting Venlo tot knooppunt Zaarderheiken.
- Ga verder op de A73 richting Roermond tot knooppunt Tiglia.
- Volg vanaf knooppunt Tiglia de A74/BAB61 richting Bergheim tot afrit (16) Dreieck
Jackerath.
- Ga verder via de BAB44 richting Aken.
Lokaal verkeer wordt ter plekke omgeleid. Gele borden ter plaatse geven de
omleidingsroutes aan.
Met wie zijn deze routes afgestemd?
Deze routes zijn afgestemd met hulpdiensten en andere wegbeheerders in de regio.
Zijn er reis-alternatieven?
Rijkswaterstaat biedt in samenwerking met Maastricht Bereikbaar alternatief vervoer aan.
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni kunt u snel en goedkoop met de trein reizen op een
aantal trajecten. Meer informatie over de treinacties volgt op
www.maastrichtbereikbaar.nl/a76. Let op: bij uitstel van werkzaamheden schuiven óók de
treinacties door.
Wat gebeurd er bij slecht weer?
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de
werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.
Over regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Variabel OnderhoudsContract 2016, dat
Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten,
bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van
voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige
doorstroming voor de weggebruiker.
Informatie
Waar vind ik meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden en de
verkeerssituatie?
Weggebruikers kunnen meer informatie vinden op de websites van Rijkswaterstaat.nl en
vananaarbeter.nl.
Bij wie kan ik klachten indienen over de werkzaamheden en de overlast die ik
ondervind?
Met klachten kunt u terecht bij het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 –
8002.

