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Vijf jaar voordat de tramverbinding tussen het Belgische Hasselt en
Maastricht een feit moet zijn, kunnen geïnteresseerden al een virtueel
tramritje maken.
Bij de tour passeert de tram in de provinciehoofdstad de laatste twee haltes van
het traject: Sphinxkwartier en Mosae Forum.
Maasboulevard
In de animatie is tot in detail te zien hoe het spoor er straks uit komt te zien bij
bijvoorbeeld de Noorderbrug, het Bassin en de Maasboulevard. Mensen die
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meer willen weten over de tramlijn kunnen donderdagavond terecht in

informatiecentrum Belvédère in Maastricht. Medewerkers kunnen daar meer
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over de achtergrond van het project vertellen.
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De leukste maandag van het jaar: de11devande
Radio en L11 Alaaf Facebook.
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