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Bomenkap langs de A2 

Vanaf maandag 17 september worden langs de oostkant van de A2/A79 

(richting Eindhoven en Heerlen) - ter hoogte van Amby - bomen gekapt. In 

mei is er al op een aantal percelen bomen gekapt. Nu wordt verder gegaan 

met het resterende gedeelte bij Waterrijk. Het gaat om populieren, essen, 

eiken, beuken en kersenbomen. Het kappen van de bomen is nodig voor de 

aanleg van de nieuwe rijbanen richting Heerlen.  

 

 
 

 

Politiecontroles bij wegwerkzaamheden 

Sinds een aantal maanden controleert de politie Limburg-Zuid geregeld de 

snelheid van het verkeer op de N2/A2. In de maand augustus zijn deze 

controles uitgebreid in verband met de nieuwe verkeerssituatie bij het 

kruispunt Scharnerweg. In totaal ontvingen 2.756 automobilisten een 

bekeuring: 2.614 bonnen werden uitgedeeld in verband met 

snelheidsovertredingen, afslaand verkeer bij kruispunt Scharnerweg werd 

142 keer beboet. 

 

 
 

 

Kom kijken in de kuip! 

Op de foto hiernaast is hij nog niet helemaal af, maar inmiddels is 'ie klaar 

voor gebruik: het uitkijkpunt aan de Burgemeester Bauduinstraat 42. Vanaf 

deze plek kijkt u zo de tunnelbouwkuip aan de zuidkant van de Terblijterweg 

in, en heeft u goed zicht op het werk van de tunnelbouwers. Het uitkijkpunt 

wordt nog 'officieel' geopend en verder aangekleed met informatieborden. 

Toch kunt u al omhoog klimmen: dat kan elke werkdag van 8.00 tot 17.00 

uur. Iedereen is van harte welkom. Tot ziens bij Geusselt-Zuid!  
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Terugblik: asfaltwerk bij Geusselt 

Afgelopen weekend deed Avenue2 verder onderzoek naar de mogelijke 

oorzaak van de asfaltschades die eerder plaatsvonden vóór kruispunt 

Geusselt (rijbaan Eindhoven-Luik). Daarvoor werd het wegdek van de A2 ter 

plaatse opengemaakt en de grond weggegraven. Tijdens het graven is 

gestuit op een natte laag in de ondergrond. Die is naar verwachting eind 

vorig jaar/begin dit jaar ontstaan tijdens het aanbrengen van de fundering 

voor de verlegging van de A2/N2 naar het westen. In die periode is veel 

regen gevallen. De natte laag is verwijderd en vervangen door droog 

materiaal. 

 

 
 

    

Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl  

U kunt ook mailen of bellen naar servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl of 043 350 71 50 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend 
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