
Graag informeren Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 u over de actualiteiten van dit moment.
In dit voortgangsbericht - op hoofdlijnen - aandacht voor:

·            hergebruik van gekapte boomstammen
·           afsluiting van delen N2 op zondag 13 maart
 

 
Een tweede leven voor A2-boomstammen

Op 14 februari 2011 is uitvoerder Avenue2 gestart met het kappen en rooien van bomen op diverse
locaties in het A2-plangebied. Daarbij stelt Avenue2 boomstammen beschikbaar aan het CNME voor
speeltoestellen bij basisscholen en in speeltuinen. Zo ging op woensdag 2 maart 2011 één van de
bomen die moeten wijken voor de aanleg van de A2-tunnel op transport naar de Bernard
Lievegoedschool aan de Leuvenlaan in Randwyck. De stamstukken worden gebruikt bij de
herinrichting van het kleuterplein, om een speelbrug van te bouwen. Robinia, ook wel Acacia
genoemd, is een harde, duurzame houtsoort, zeer geschikt voor dit soort toepassingen.
 

 

Uitgangspunt is de gedachte dat best een paar stammen een tweede leven tegemoet kunnen zien:
op semi-openbare plekken als schoolpleinen en natuurspeelplaatsen. Als aandenken aan de
langverwachte start van de ondertunneling van de A2. Op deze manier krijgt een aantal bomen, die
tientallen jaren langs de A2-traverse groeiden, alsnog een mooie bestemming elders in de stad.
 
Weten waar stammen naartoe gaan en benieuwd naar foto’s? Kijk op www.a2maastricht.nl > Wat >
Voorbereiding. Of klik op de volgende link: http://www.a2maastricht.nl/page.aspx?id=901
 
 
Projectbureau A2 Maastricht filmde het afleveren van de boomstammen bij de Bernard
Lievegoedschool, http://www.a2maastricht.nl/page_nieuws.aspx?id=908.
 
Ook TV Maastricht heeft een nieuwsitem gemaakt: http://vimeo.com/20565684. Het nieuwsitem
begint op 4 min 20.

Bron: persbericht Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME), 1 maart 2011

Afsluiting delen van N2 op 13 maart 2011

Bij het Koningsplein (middenberm) en het traject Professor Cobbenhagenstraat - Nassaulaan
(westzijde N2) vindt bomenkap na carnaval plaats, op zondag 13 maart aanstaande, van 07.00 tot
18.00 uur. Het verwijderen van beplanting is nodig om het gebied vrij te maken waar straks wordt
gewerkt voor project A2 Maastricht. Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren,
moet een gedeelte van de N2 worden afgesloten. Er wordt gewerkt op een zondag, zodat
weggebruikers zo min mogelijk overlast ervaren. Het afsluiten van de N2 gebeurt in delen en
maximaal tot 14.00 uur. Ventwegen blijven toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het kappen en rooien van bomen op zondag 13
maart 2011 en de afsluitingen die daarvoor nodig zijn.
 
Meer weten over de bomenkap op 13 maart aanstaande, de verkeersmaatregelen en de
natuurcompensatie die plaatsvindt? Kijk op www.a2maastricht.nl > Wat > Voorbereiding.
Onder www.a2maastricht.nl > Wanneer > 2011 vindt u de planning van de bomenkap en andere
voorbereidende werkzaamheden.
 
 
Meer informatie

 

 Algemene informatie, o.a. over situatie tijdens de bouw
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www.a2maastricht.nl | info@a2maastricht.nl | tel. 043 - 351 63 51
Informatiecentrum A2 Maastricht, President Rooseveltlaan 101

 Stadsbrede verkeersinformatie

www.maastrichtbereikbaar.nl
Gezondheidsvragen

GGD Zuid Limburg, team medische milieukunde
www.ggdzl.nl | milieu@ggdzl.nl | tel. 046 - 850 54 49
Maatschappelijke overlegpartners

A2-Buurtenplatform, A2-Bedrijvenplatform, specifieke klankbordgroepen zoals ANWB-flat en
Oranjeresidence

 
We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Hartelijke groet,
 

Louis Prompers

Projectdirecteur A2 Maastricht

Projectbureau A2 Maastricht

http://www.a2maastricht.nl
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