
 

 
Berg en Terblijt / Vilt 

 
Beste bewoner,  
        
Dit jaar op 9 en 10 april vindt het jaarlijkse Amstel Gold Race weekend weer plaats. In deze brief lichten we toe 
wat dit precies voor u betekend. 
 
Op- en afbouwwerkzaamheden 
De opbouwwerkzaamheden van de Amstel Gold Race op de finishlocatie tussen Berg en Terblijt en Vilt starten 
eind maart. Voor deze werkzaamheden worden geen wegen afgesloten. De aanvoer van materialen gebeurt 
aan de zijde van de Meesweg. Hierdoor blijft de Rijksweg/N590 open voor regulier verkeer, met uitzondering 
van woensdag 6 april 9:00 uur tot maandag 11 april 20.00 uur. De afbouw start maandag 11 april, maar zal 
nauwelijks tot wegafsluitingen leiden. Het fietspad van Valkenburg in de richting van Maastricht wordt 
afgesloten vanaf maandag 4 april t/m woensdag 20 april in verband met de op- en afbouw van de tenten. Het 
regulier fietsverkeer wordt omgeleid via de Meesweg. 
 
Toertocht – zaterdag 9 april 2022 
Op zaterdag 9 april 2022 komen vele wielerliefhebbers naar Zuid-Limburg om deel te nemen aan de Toerversie 
Amstel Gold Race. De routes zijn in Berg en Terblijt / Vilt niet gewijzigd, de precieze routes en doorkomsttijden 
vind je op onze website. Wij verzoeken u de auto zoveel als mogelijk niet op de weg te parkeren, dit zorgt voor 
een betere doorstroming en beperkt de overlast. We zijn ons ervan bewust dat dit evenement hinder met zich 
mee brengt. We hopen dit zoveel mogelijk te beperken door de diverse maatregelen die worden getroffen.  
 
Deelnemers worden voor en tijdens het evenement geïnformeerd over de geldende regelementen en er wordt 
benadrukt dat een toertochtrijder zich aan de verkeersregels moet houden. Tientallen verkeersregelaars en 
motoren zijn op het parcours om dit te controleren en deelnemers aan te spreken op het gedrag indien ze de 
verkeersregels overtreden. Ook zijn op gevaarlijke kruispunten verkeersregelaars actief om de doorstroming te 
bevorderen en gevaarlijke situaties te voorkomen. 
 
Mochten deelnemers (herkenbaar aan een stuurbordje en rugnummer) zich misdragen dan vragen wij u het 
startnummer van deze deelnemer te noteren en aan ons door te geven. Zodoende kunnen we de deelnemer 
(achteraf) wijzen op het getoonde gedrag en ernstige voorvallen leiden tot uitsluiting voor komende edities.  
 
Ook dit jaar wordt, gedurende de Toerversie Amstel Gold Race op zaterdag, éénrichtingsverkeer ingesteld op 
de Cauberg, Vilterweg, Sibberweg en Daalhemmerweg. Let op de gele omleidingsborden en volg de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars. 

 Daalhemerweg richting centrum: eenrichtingsverkeer (bergaf). 
 Cauberg richting Vilt: eenrichtingsverkeer (bergop). 
 Sibberweg (vanaf Rijnsbergerweg) eenrichtingsverkeer richting Sibbe. 
 Vilterweg: eenrichtingsverkeer richting Sibbe. 

 
Wedstrijd – zondag 10 april 2022 
Dit jaar wordt er wederom een heren en dames wedstrijd gereden met de Rijksweg tussen Vilt en Berg als 
finishlocatie. De routes zijn exact hetzelfde als afgelopen jaar, de routes en doorkomsttijden zijn terug te 
vinden op onze website. Tijdens de doorkomsten wordt de weg voor korte tijd afgesloten, afhankelijk van het 
wedstrijdverloop zal de weg tussen de 10 en 20 minuten afgesloten zijn per doorkomst. Vele verkeersregelaars 
en politieagenten zullen actief zijn om dit in goede banen te leiden. Wij willen u verzoeken om de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars en politie op te volgen.  
 
Mocht u onverhoopt, met welk voertuig dan ook, op het parcours “in de koers” terecht komen neem dan altijd 
de door de renners te volgen richting, blijf op gepaste afstand achter de wielrenners rijden en verlaat het 
parcours bij het eerste kruispunt. Mocht een groep wielrenners naderen in tegengestelde richting stop dan 
onmiddellijk en wijk uit naar de zijkant van de weg.  
 
 
 



 

 
 
Ook dit jaar wordt er weer hekwerk geplaatst; vanaf de Fluweelengrot aan de Daalhemmerweg tot aan de 
finish en op de Sibberweg. Voor de Cauberg geldt op zondag eenrichtingsverkeer omhoog vanaf het 
Grendelplein tot aan Vilt. De in- en uitrit van Holland Casino, Thermae2000 en Landal kunnen op zondag 
normaal gebruikt worden. Net als vorig jaar blijft de Cauberg bergop open voor al het verkeer vanaf de 
Daalhemmerweg en wordt er beneden niet gevraagd naar doorlaatbewijzen.  
 
Het Grendelplein wordt tussen ca. 11.00 uur (vanaf de 1e passage van het peloton) en 18.00 uur wederom 
afgesloten voor doorgaand verkeer, komende vanuit het centrum. De Cauberg blijft bereikbaar via omleidingen 
via Sibbe en de Daalhemmerweg.  
 
Parkeerverboden 

 Van woensdag 6 t/m maandag 11 april geldt voor de Slakweg, Meesweg en een gedeelte Langen Akker 
een parkeerverbod; 

 Op zaterdag 9 en zondag 10 april geldt een parkeerverbod voor de volgende straten; Grote Straat, 
Oude Kerkstraat, Schone Poel, Schansweg, Kuitenbergweg, Gasthuisstraat, Lindenstraat en Kleine 
Heideweg. 

 
Omleidingsroutes (afsluiting Rijksweg/N590) 

 Woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 april zal zowel de omleidingsroute vanuit Maastricht richting 
Valkenburg als Valkenburg richting Maastricht verlopen via de Meesweg.   

 Zaterdag 9 en zondag 10 april zal de omleidingsroute vanuit Valkenburg naar Maastricht verlopen via 
de Meesweg. De omleidingsroute vanuit Maastricht naar Valkenburg zal verlopen via de Kleine 
Heideweg en de Rijnsbergerweg.   
 

De adviesroute vanuit Maastricht naar Valkenburg centrum is om de borden via Berg en Terblijt – Geulhem – 
Houthem te volgen of via de snelweg. 
  
Doorlaatbewijzen 
Het uitgangspunt is dat iedereen zijn woning tijdens het evenement kan bereiken. Bewoners woonachtig aan 
afgesloten of moeilijk bereikbare straten ontvangen ruim voor de Amstel Gold Race een doorlaatbewijs. Het 
kan echter altijd zo zijn dat om veiligheidsredenen de weg wordt afgesloten voor korte tijd (ook voor 
voertuigen met een doorlaatbewijs). 
 
De GFT inzameling op de Rijksweg op donderdag 7 april zal vroeger dan normaal gebeuren, namelijk voor 
uiterlijk 7.30uur.  
 
 
Natuurlijk nodigen wij u van harte uit om de wielrenners aan te moedigen. Wees hierbij attent op spelende 
kinderen en laat huisdieren nooit loslopen in de buurt van het parcours tijdens een doorkomst van de 
wielrenners. 
 
Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten neem gerust contact op via info@amstelgoldrace.nl voor 
dringende zaken zijn wij, ook tijdens het Amstel Gold Race weekend, telefonisch bereikbaar via 088-4345247. 
Op zaterdag 9 april zijn wij telefonisch bereikbaar vanaf 6:00 uur tot en met 19:00 uur, op zondag 10 april van 
7:30 uur tot 10:00 uur en van 12:00 uur tot 14:00 uur. Graag willen we benadrukken dat vele verkeersregelaars 
zich belangeloos inzetten om de Amstel Gold Race veilig te laten verlopen, wij vragen u respect te tonen naar 
de verkeersregelaars. 
 
Natuurlijk worden de Amstel Gold Race wedstrijden ook dit jaar door de NOS uitgezonden. Vanaf omstreeks 
12:00 via NOS.nl en vanaf 13:00 live op NPO1. 
 
Wij hopen er samen met u een mooi wielerweekend van te maken.  


