
Maastricht, 22 augustus 2011

Werkzaamheden afrit Kruisdonk vanaf 29 

augustus

Vanaf 29 augustus starten de werkzaamheden voor de aanleg van de afrit 

Kruisdonk richting industrieterrein Beatrixhaven. De werkzaamheden vinden 

plaats aan de westzijde van het bestaande viaduct Kruisdonk, ter hoogte van 

de weg Kruisdonk (richting Mariënwaard/Meerssenerweg). De 

werkzaamheden vinden plaats naast de rijbaan Kruisdonk. Het verkeer kan 

dus gewoon door. Wel geldt een snelheidsbeperking voor het verkeer op de 

doorgaande weg. 

RECTIFICATIE: wijziging planning 

rioleringswerkzaamheden

Zoals eerder vermeld wordt in de nachten van dinsdag 23 augustus en 

woensdag 24 augustus gewerkt bij de oversteek Professor Quixstraat -

Schepen Roosenstraat. Diezelfde nachten wordt ook gewerkt aan de 

oversteken bij  Cobbenhagenstraat-Voltastraat en James Wattstraat-

Koningsplein. Het gaat dan om voorbereidende werkzaamheden voor het 

aanpassen van de riolering, zoals verwijderen van de begroeiing en het 

asfalt op de middenberm en opnieuw asfalteren van de middenberm. 

Tijdens deze werkzaamheden is de oversteek Voltastraat - Prof. 

Cobbenhagenstraat afgesloten voor alle verkeer. Voetgangers en 

fietsers kunnen oversteken bij de Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat. 

Op de N2 blijft in beide richtingen één rijstrook beschikbaar. Er wordt 

gewerkt van 20.00 uur tot 06.00 uur.

Meer informatie vindt u op www.a2maastricht.nl > wat > voorbereiding

Werkzaamheden brug voor langzaam verkeer bij 

Regentesselaan vanaf 29 augustus

Eind augustus 2011 beginnen de werkzaamheden voor de plaatsing van de 

tijdelijke brug voor langzaam verkeer bij de Prinsenlaan-Regentesselaan. 

Vanaf maandag 29 augustus 2011 vinden verschillende voorbereidende 

werkzaamheden plaats, waaronder de bescherming van het riool. In het 

weekend van zaterdag 3 september wordt het middensteunpunt van de brug 

geplaatst. Er wordt gewerkt, ook in de nachten, tot maandagochtend 06.00 

uur. In dezelfde periode beginnen ook de werkzaamheden voor het oostelijk 

(Regentesselaan) en westelijk (Prinsenlaan) steunpunt. De werkzaamheden 

voor beide steunpunten duren ongeveer twee weken en vinden overdag 

plaats tussen 07.00 en 17.00 uur. Daarna, naar verwachting vanaf 26 

september, zijn de pijlers en de trappen aan de beurt. Het loopgedeelte van 

de brug, de zogenaamde brugdekken, wordt volgens huidige inzichten in de 

nacht van 29 op 30 september aangebracht. Als dat nodig is, wordt 
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doorgewerkt in de nacht van 1 op 2 oktober.

Werkzaamheden oostzijde Europaplein

In de week van 15 augustus 2011 zijn de werkzaamheden hervat voor het verleggen van de N2 als 

voorbereiding op de bouw van de tunnel. Aan de noordoostzijde van Europaplein is de nieuwe toerit 

geasfalteerd. In de nacht van vrijdag 26 op 27 augustus 2011 gaat het verkeer over op de nieuwe toerit. 

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 het Europaplein zelf, aan de 

hand van gele bebording. Naar verwachting wordt in de week van 29 augustus begonnen met het slopen 

van de oude afrit. Ook wordt vanaf die tijd de resterende verlegging van de N2 aangebracht. Naar 

verwachting wordt begin oktober aansluiting gezocht op de bestaande N2.

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.
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