
Maastricht, 17 augustus 2011

Inrichting bouwplaats ter hoogte van ANWB-flat 

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

Cobbenhagenstraat, worden vanaf 15 augustus voorbereidende activiteiten 

uitgevoerd voor de inrichting van een werkterrein. In de week van 22 

augustus tot en met 26 augustus worden de bouwketen geplaatst. Dit zijn 

een soort mobiele kantoorblokken. Een deel van de Avenue2-medewerkers 

gaat vanuit deze locatie de werkzaamheden voor de tunnel voorbereiden en 

begeleiden. Daarnaast worden kabels en leidingen gelegd naar en binnen het 

werkterrein en wordt er verharding van de grond aangebracht.

Herhaling: 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 werkzaamheden voornamelijk 's avonds en 's 

nachts plaats. Tijdens de afsluitingen worden omleidingsroutes voorzien. Deze worden ter plaatse 

aangegeven met gele borden

Gedeeltelijke afsluiting N2 voor rioleringswerkzaamheden 

Begin september starten de rioleringswerkzaamheden in de omgeving van de ANWB-flat en bij de 

oversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat. Hiervoor is het nodig de N2 gedeeltelijk af te 

sluiten in het eerste weekend van september. De rioleringswerkzaamheden worden 's avonds en 's nachts 

uitgevoerd van donderdag 1 tot en met zondag 4 september 2011 ter plaatse van de James Wattstraat -

Koningsplein. Het gaat dan om de aanleg van een nieuw, tijdelijk riool en een nieuwe asfaltlaag. Tijdens 

de werkzaamheden wordt de A2 in de richting Eindhoven afgesloten van knooppunt Europaplein tot 

kruispunt Geuselt. Het verkeer wordt omgeleid via de Akersteenweg - Vijverdalseweg - Terblijterweg. In 

de andere richting blijft een rijstrook beschikbaar. 

Werkzaamheden oostelijk deel Europaplein

Deze week wordt de nieuwe toerit geasfalteerd en 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 19 augustus 20.00 uur tot zaterdagochtend 20 augustus 10.00 uur. Ook de afrit 

vanuit Eindhoven richting het centrum is in dezelfde periode dicht. Verkeer wordt omgeleid via gele 

bebording. In de week van 22 augustus wordt een geluidsmuur geplaatst tussen de N2 en de Nassaulaan-

Oost, ter plaatse van de Adelbert van Scharnlaan en Regentesselaan.

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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