
Maastricht, 25 augustus 2011

Afsluiting N2 2 3 en 4 september

In verband met het aanleggen van kabels en leidingen en rioleringen in de 

N2, is de N2 in noordelijke richting (Luik -> Eindhoven) volledig afgesloten 

van vrijdag 2 september 20:00 uur tot zaterdag 3 september 08:00 uur en 

van zaterdag 3 september 20:30 uur tot zondag 4 september 10:30 uur. 

Eerste deel ombouw Europaplein gerealiseerd

Van maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus vinden 

voorbereidende werkzaamheden voor de Groene Loper voor A2 Maastricht 

plaats bij het Europaplein. De westelijke toe- en afritten van het Europaplein 

worden omgebouwd en middels een T-splitsing aan de noordzijde 

aangesloten op de Kennedysingel. 

Werkzaamheden afrit Kruisdonk (vervolg)

Vanaf eind augustus 2011 begint de aanleg van de afrit Kruisdonk -

Beatrixhaven. Aan de westzijde van het bestaande viaduct Kruisdonk start 

Ballast Nedam vanaf 29 augustus 2011 met grond- en 

aanvulwerkzaamheden. Voorbereidende werkzaamheden beginnen vanaf 

donderdag 25 augustus. De komende weken zal veel vrachtverkeer via 

Mariënwaard - Kruisdonk zandladingen afleveren bij het viaduct. 

Herhaling: werkzaamheden oostelijk deel 

Europaplein

De nieuwe toerit is geasfalteerd. Dit weekend wordt gezorgd voor verbinding 

tussen de nieuwe en de bestaande aansluiting. Hiervoor is het nodig de 

huidige toerit vanuit de Akersteenweg richting Eindhoven af te sluiten, van 

vrijdag 26 augustus 20.00 uur tot zaterdagochtend 27 augustus 10.00 uur. 

Ook de afrit vanuit Eindhoven richting het centrum is in dezelfde periode 

dicht. Verkeer wordt omgeleid via gele bebording. 
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Grondtransporten naar voormalige wielerbaan

Vanaf deze week vinden grondtransporten plaats naar de voormalige wielerbaan bij de kop van de tunnel 

Severenstraat. Grond, die afkomstig is van de grondwal bij de Nazarethflats in verband met 

werkzaamheden van de Gasunie, wordt hier gestort. Hiervoor wordt eerst het terrein vlak gemaakt met 

bulldozers. Daarna wordt de grond vervoerd, gestort en opgeslagen in een speciaal depot. Omdat in de 

omgeving weinig bebouwing is, zal overlast gering zijn.

Wilt u weten wanneer een informatiebijeenkomst voor uw buurt 

plaatsvindt? Klik dan hieronder

Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl > Meer weten? > adressen 

U kunt ook mailen of bellen naar info@a2maastricht.nl of 043 351 63 51

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Mailing verstuurd via Sendtex.

pagina 2 van 2

25-8-2011http://create.sendtex.be/121/?m1=y0hfyx4kfl0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=13d5


