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Herhaling: Kruising Professor

Cobbenhagenstraat-Voltastraat afgesloten vanaf

15 augustus

In verband met het aanleggen van kabels en leidingen is de oversteek

Professor Cobbenhagenstraat - Voltastraat vanaf 15 augustus afgesloten. De

werkzaamheden duren tot medio oktober 2011. De firma HAK start in de

Professor Cobbenhagenstraat, waar wordt overgestoken naar de Voltastraat,

Edisonstraat en het Ampèreplantsoen. Autoverkeer kan gedurende de

werkzaamheden geen gebruik maken van de kruising. Voetgangers en fietsers

kunnen wel oversteken, behalve in het weekend van 2 tot 4 september.

Woningen en het winkelcentrum blijven goed bereikbaar.

Inrichting ketenpark en bouwplaats Kruisdonk

vanaf 9 augustus wordt op het terrein naast de Ambyerweg een ketenpark

met werkplekken en een bouwplaats ingericht. Deze zijn nodig om het project

A2 Maastricht te realiseren.

Op dinsdag 9 augustus start firma Heras in opdracht van Avenue2 met het

plaatsen van hekwerk om het terrein af te bakenen. Daarnaast worden enkele

kleine graafwerkzaamheden uitgevoerd op het terrein. Van 15 tot en met 26

augustus vindt op werkdagen de opbouw van de keet plaats. In deze periode

zullen vrachtwagens enkele malen aan- en afrijden met materieel voor het

ketenpark. Werktijden zijn van 7.00 – 17.00 uur.

Verplaatsen leiding Gasunie

Voor de bouw van de tunnel moet de huidige leiding van de Gasunie ter

hoogte van de Viaductweg verlegd worden. De nieuwe leiding wordt aangelegd

voordat de oude leiding buiten gebruik wordt gesteld. Firma Heijmans is in

opdracht van de Gasunie op 1 augustus gestart met de voorbereidende

werkzaamheden voor het verplaatsen van de leiding. De komende weken

wordt o.a. het werkterrein afgebakend, worden bomen gekapt en wordt het

terrein vlak gemaakt.

Naar huidige inzichten start vanaf 22 augustus een boring onder de

viaductweg door. De werkzaamheden duren 10 tot 12 weken en worden door

twee ploegen uitgevoerd aan weerszijde van de A2.

Meer informatie en het laatste nieuws over deze werkzaamheden leest u op

www.a2maastricht.nl > wat > voorbereiding of in de digitale

voortgangsberichten.  

Ombouw westelijk deel Europaplein

Van maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus vinden

voorbereidende werkzaamheden plaats bij het Europaplein voor de Groene

Loper voor A2 Maastricht. De westelijke toe- en afritten van het Europaplein

worden omgebouwd en middels een T-splitsing aan de noordzijde aangesloten

op de Kennedysingel. Om verkeershinder te beperken vinden de
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werkzaamheden voornamelijk 's avonds en 's nachts plaats. Tijdens de

afsluitingen worden omleidingsroutes voorzien. Deze worden ter plaatse

aangegeven met gele borden.

  

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.

Indien u geen mail meer wenst te ontvangen klik hier - Mailing verstuurd via Sendtex.
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