
Groot onderhoud aan de A79 

De A79 tussen Maastricht en Heerlen krijgt dit jaar een flinke 
opknapbeurt. Als weggebruiker krijg je te maken met 4 x 4 weken 
afsluitingen. In totaal duren de werkzaamheden tot 8 augustus 2021 
met hinder voor jou als weggebruiker. 

4 x 4 weken verkeershinder 

• Fase 1: 26 feb - 28 mrt: A79 afgesloten van Maastricht tot Hulsberg [4] 
richting Heerlen I AFGEROND
• Fase 2: 16 apr - 16 mei: A79 afgesloten van Hulsberg [4] tot Heerlen 
richting Heerlen 

Waarom? 

Het groot onderhoud aan de snelweg A79 wordt in opdracht van 
Rijkswaterstaat uitgevoerd door Heijmans. Het onderhoud gebeurt 
zodat de weg ook in de toekomst aan alle eisen voldoet en een 
vlotte en veilige doorstroming van het verkeer gewaarborgd is. 
Langer uitstellen is niet wenselijk. De weg stamt uit de jaren 70 en 
voldoet niet meer aan de eisen van tegenwoordig. Het wegdek is 
zodanig verouderd dat het echt vernieuwd moet worden. 

• Fase 3: 28 mei - 27 jun: A79 afgesloten van Hulsberg [4] tot Maastricht
richting Maastricht
• Fase 4: 9 jul - 8 aug: A79 afgesloten van Heerlen tot Hulsberg [4]
richting Maastricht

Omleidingsroute 

Gedurende de werkzaamheden wordt verkeer omgeleid via de A2 en A76. 

Hoe vermijd ik verkeershinder? 

Overleg met je werkgever of je kunt thuiswerken. Je hebt dan geen reistijd en ervaart dus geen hinder door de werkzaamheden. 
Tip: door het vele thuiswerken hebben we met zijn allen gemerkt dat we ook minder bewegen. Op onze website MaakdeBeweging.nl 
vind je beweeg- en thuiswerktips en kun je je eigen beweeg plan maken zodat jij een extra stimulans hebt om toch aan de dagelijkse 
beweeg norm te voldoen. 

Moet je toch naar je werk én rijd je normaal over de A79? Via Zuid-Limburg Bereikbaar kun je voor je woon-werkverkeer gratis 
gebruik maken van alternatieven voor de auto. Maak tot vier weken gebruik van een e-bike of max. twee doordeweekse dagen per 
week van de trein tussen Maastricht Randwyck en Heerlen [dagretour]. De alternatieven zijn per afsluiting aan te vragen voor de 
duur van vier weken. In het geval van de trein kun je dus per afsluiting max. acht keer retour gebruik maken van de trein. 
Voor beide producten geldt op= op, dus wees er snel bij! Aanmelden kan via www.MaastrichtBereikbaar.nl. 

Reis je met de auto naar je werk? Overleg dan met je werkgever of je buiten de spits kunt rijden. Werk eerst thuis of start je werkdag 
wat later en rijd voor of na de spitsuren weer naar huis. 

Moet je met de auto in de spits? Maak dan gebruik van de omleidingsroute via de A2 en A76. Deze is sneller en comfortabeler dan het 
rijden van de sluiproutes. Houd wel rekening met een extra reistijd van 15-30 minuten, dus vertrek op tijd. Via de Slimme Kaart op 
MaastrichtBereikbaar.nl kun je vóór vertrek bekijken of het druk is op de weg. 

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de kanalen van Zuid-Limburg Bereikbaar en Rijkswaterstaat of download de 
BouwApp van aannemer Heijmans [beschikbaar in Android en Apple]. Je krijgt er project- en achtergrondinformatie en 
voortgangsberichten. 

Meer informatie over de werkzaamheden? 

Kijk op: maastrichtbereikbaar.nl 
Zuid-Limburg 
Bereikbaar.nl 

https://www.maakdebeweging.nl/nl/beweegplan/
https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/producten-en-diensten/reisalternatieven-tijdens-werkzaamheden-a79/
https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/plattegrond-maastricht/
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a79-groot-onderhoud/index.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.heijmans.heijmansbouwapp&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/heijmans-bouwapp/id1509883709
https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/agenda/groot-onderhoud-a79/

