
Vanaf 21 september is de Daelsweg tussen 
Ubachsberg en Heerlen afgesloten voor alle 
verkeer. De weg krijgt een flinke opknap-
beurt en wordt een veiligere fietsverbinding 
voor schoolgaande jeugd en forenzen op de 
fiets. Bovendien wordt de weg een stuk aan-
trekkelijker en duurzamer voor fietsrecrea-
tie vanuit Parkstad naar het Heuvelland. 
Tegelijkertijd worden ook maatregelen te-
gen toekomstige wateroverlast uitgevoerd. 

Veiliger en klimaatbestendig
De weg wordt intensief gebruikt door auto’s, 
fietsers en landbouwverkeer, met knelpun-
ten als het gaat om veiligheid. Daarom werd 

gekozen voor een ambitieus project waarbij 
een veilige fietsverbinding tussen Heuvelland 
en Parkstad gemaakt wordt voor woon-werk, 
school-thuis én toeristisch-recreatief fietsver-
keer. Het gebied wordt ook klimaatbestendig 
ingericht. Door het aanleggen van onder ande-
re regenwaterbuffers wordt ook wateroverlast 
door klimaatverandering aangepakt. Om de 
plannen te realiseren hebben de gemeenten 
Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, Provin-
cie Limburg en Waterschap Limburg de krach-
ten gebundeld.

Planning
Op 17 september werd het officiële startsein 

gegeven voor de werkzaamheden aan de Daels-
weg, tussen Ubachsberg en Heerlen en aan 
de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg tussen 
Ubachsberg en Wijlre. In de eerste fase starten 
de werkzaamheden aan de Daelsweg, tussen 
Ubachsberg en Heerlen. De Daelsweg is afge-
sloten en het verkeer wordt omgeleid. Deze fase 
zal ongeveer 3 tot 4 maanden duren. Daarna 
starten de werkzaamheden aan de Vrakelber-
gerweg-Vijfbundersweg. Dit werk wordt gefa-
seerd uitgevoerd waarbij steeds weggedeeltes 
worden afgesloten en het verkeer wordt omge-
leid. Dit zal in totaal ongeveer 6 tot 8 maanden 
duren. Eind van 2022 wordt het gehele project 
afgerond.

Inloopuurtje
Tijdens de uitvoeringsfase is er de mogelijk-
heid tot het stellen van vragen over dit project 
tijdens een wekelijks inloopuurtje op woens-
dagen tussen 15.30 en 16.30 uur in de keet van 
Den Ouden Aannemingsbedrijf aan de Heug-
denweg 1, 6367 PG in Voerendaal.

Wie zijn betrokken bij dit project?
Het project Fietsverbinding en Watermaatregelen 
Heuvelland-Parkstad wordt uitgevoerd in op-
dracht van de Gemeente Voerendaal, Gemeente 
Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Provincie 
Limburg, Waterschap Limburg. 
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Reconstructie Daelsweg Voerendaal

Agenda wegwerkzaamheden
Nachtafsluiting A76 tussen knooppunt Kerensheide en Nuth richting Heerlen
In de avond en nacht van vrijdag 12 november 21.00 uur tot en met zaterdagochtend 13 november 9.00 uur voert Rijkswaterstaat regulier onderhoud uit aan het asfalt van de A76 tussen knooppunt 
Kerensheide en Nuth. De A76 is dan afgesloten in de richting van Heerlen. Verkeer richting Heerlen/Aken volgt een omleiding via de A2 en A79. Houd rekening met extra reistijd.

Verantwoord 
op weg in het 
Heuvelland
De gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten 
werken samen om de verkeersoverlast in het Heuvelland te ver-
minderen. En om de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Dat 
gebeurt via het project Verantwoord op weg. Op vier drukke 
plekken in het Heuvelland zijn, bij wijze van proef, de eerste 
maatregelen genomen. De pilots zijn begin augustus gestart 
en duren tot en met 31 oktober 2021. Het zijn geen definitieve 
maatregelen. 
De gemeenten nodigen omwonenden en betrokken weg-
gebruikers nu uit om hun mening en ervaringen over deze 
maatregelen te delen door het invullen van een vragenlijst op  
www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg

De maatregelen:
• Beutenaken en Euverem zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer 

met uitzondering van bestemmingsverkeer;
• Terziet is gesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering 

van bestemmingsverkeer;
• De Epenerbaan is op zaterdag en zondag –door middel van bebor-

ding - tussen 9.00 uur en 21.00 uur afgesloten voor motoren;
• Op de Viergrenzenweg worden fietsers met extra attentieborden 

via een alternatieve route naar het centrum van Vaals geleid. Bo-
venaan de Viergrenzenweg staat een officieel bord verboden in te 
rijden voor fietsers.


