
  
   

 

 

Maastricht, 4 oktober 2011 

  

 

 

» Nachtafsluiting N2 14 tot 16 oktober 

 

» Verkeersmaatregelen omgeving Kruisdonk 

 

» Proefsleuven Geusselt en Joseph Bechlaan 

 

» Sloop muur President Rooseveltlaan (westzijde) 

 

Nachtafsluiting N2 14 tot 16 oktober 

In het weekend van 14 tot 16 oktober is de N2 tussen Geusselt en Europaplein afgesloten in de richting 

Eindhoven. Tijdens dit weekend worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd zoals de aanleg van 

riolering, het aanbrengen van markering en het instellen van de verkeersregelinstallatie. Gedurende de 

afsluitingen is de rijrichting Luik – Eindhoven niet beschikbaar op de volgende tijdstippen:  

• Vrijdagavond 14 oktober 2011 20:00 uur t/m zaterdagochtend 15 oktober 2011 09:00 uur. 

• Zaterdagavond 15 oktober 2011 20:00 uur t/m zondagochtend 16 oktober 2011 10:30 uur. 

 

 
 

 

Verkeersmaatregelen omgeving Kruisdonk 

Een belangrijk onderdeel van het plan de Groene Loper is de ombouw van 

knooppunt Kruisdonk tot een volledige verknoping van de A2 en A79 zodat 

men straks makkelijk van de A2 naar de A79 kan rijden en omgekeerd. 

Onderdeel van de ombouw is onder andere het nieuwe viaduct A2/A79. Voor 

de aanleg van dit viaduct, ter plaatse van het huidige viaduct, is ruimte 

nodig. Daarom worden nu al verkeersmaatregelen ingezet. Vanaf 17 oktober 

2011 wordt al het verkeer op de A79 op één rijbaan gezet. Van de rijbaan 

richting Maastricht is er één rijstrook beschikbaar voor verkeer richting 

Heerlen en één rijstrook voor verkeer richting Maastricht. 

 

 
 

 

Proefsleuven Geusselt en Joseph Bechlaan 

Vanaf maandag 3 oktober 2011 is Reef Infra in opdracht van Avenue2 

begonnen met het graven van proefsleuven. Met het graven van 

proefsleuven kan men zien waar kabels en leidingen in de grond liggen. Het 

graven gebeurt in de omgeving van stadion Geusselt en langs de A2, ter 

hoogte van de Joseph Bechlaan. Concreet gaat het om de volgende locaties:  

http://create.sendtex.be/121/?m1=1A0969161A0C7C010511&m2=4b23#bm-1
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• Dr. Schaepmanstraat, nabij tankstation  

• omgeving Stadionplein  

• Stadionweg  

• omgeving Joseph Bechlaan, langs de A2  

Omdat werkzaamheden buiten de rijbaan plaatsvinden, ondervindt verkeer 

geen hinder. 
 

 

 

Sloop muur President Rooseveltlaan (westzijde) 

Sinds maandag 3 oktober 2011 wordt het groen tussen de N2 en President 

Rooseveltlaan (westzijde) verwijderd. Vanaf knooppunt de Geusselt tot net 

achter de fiets –en voetgangersoversteek Professor Quixstraat-Schepen 

Roosenstraat. Het verwijderen van groen duurt ongeveer een week. 

Vanaf 10 oktober vindt sloop plaats van de muur tussen de N2 en de 

President Rooseveltlaan (westzijde). Er wordt begonnen bij de oversteek 

Professor Quixstraat-Schepen Roosenstraat. Van hieruit wordt gewerkt 

richting noorden, naar knooppunt de Geusselt. 
 

 

    

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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