
 

Maastricht, 15 augustus 2011

 

Inrichting bouwplaats ter hoogte van ANWB-flat

vanaf 15 augustus

Ter hoogte van de ANWB-flat, tussen Scharnerweg en Prof.

Cobbenhagenstraat, zullen vanaf 15 augustus voorbereidende activiteiten

uitgevoerd worden voor de inrichting van een werkterrein. De hekken ter

hoogte van het looppad naar de tijdelijke brug worden verzet en extra hekken

worden geplaatst om het werkterrein af te bakenen. Daarnaast wordt ook

terreinverharding aangebracht. Het werkterrein wordt ingericht zodat een deel

van de Avenue2-werknemers vanuit deze locatie de werkzaamheden voor de

tunnel kan voorbereiden en begeleiden. Alle werkzaamheden vinden overdag

plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Rioleringswerkzaamheden t.h.v. Prof. Quixstraat

- Schepen Rossenstraat op 23 en 24 augustus

In de nachten van dinsdag 23 augustus en woensdag 24 augustus wordt

gewerkt bij de oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat. Het

gaat om voorbereidende werkzaamheden voor het aanpassen van de

riolering. Denk aan het verwijderen van de begroeiing in de middenberm, het

weghalen van bestaand asfalt en het opnieuw asfalteren van de middenberm.

Tijdens deze werkzaamheden is de oversteek Prof. Quixstraat - Schepen

Roosenstraat afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen oversteken bij de

Voltastraat - Prof. Cobbenhagenstraat. Op de N2 blijft in beide richtingen één

rijstrook beschikbaar. Er wordt gewerkt van 19.00 uur tot 06.00 uur.

Verleggen leiding Gasunie ter hoogte van de

Viaductweg

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

verplaatst. De nieuwe gasleiding wordt aangelegd voordat de oude leiding

buiten gebruik wordt gesteld. Daarnaast verplaatst KPN een leiding in hetzelfde

tracé. De voorbereidende werkzaamheden voor het verplaatsen van de

gasleiding zijn op 1 augustus van start gegaan. Vanaf 22 augustus start

Heijmans op het terrein aan de Terblijterweg/Olympiaweg met de inrichting

van een ketenpark met werkplekken. Ook wordt dan begonnen met het

daadwerkelijk aanleggen van de nieuwe leiding. Dit gebeurt door twee ploegen

tegelijkertijd ten oosten en ten westen van de A2. Alle werkzaamheden vinden

overdag plaats, tussen 07.00 uur en 17.00 uur en duren naar schatting 10 tot

12 weken.

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
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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.

  

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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