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Loop binnen bij A2 Maastricht 

Dit jaar vinden nog drie A2-inloopavonden plaats. Tijdens deze avonden - 

die worden georganiseerd volgens het principe van een ‘infomarkt' - kunt u 

vrij binnenlopen tussen 19.30 en 21.30 uur. Er zijn verschillende 

informatiehoeken, waar u concrete vragen kunt stellen aan de aanwezige 

communicatiemedewerkers en/of specialisten. Zij vertellen graag meer over 

de werkzaamheden voor A2 Maastricht. Op maandag 15 oktober is er een 

inloopavond voor bewoners Amby, Kruisdonk en Beatrixhaven. U bent van 

harte welkom in het Informatiecentrum A2 Maastricht. 

 

 
 

 

Nachtwerk bij Geusselt - 27 op 28 september 

Om de verkeersdoorstroming bij kruispunt Geusselt in de richting Luik-

Eindhoven te bevorderen, past Avenue2 in de nacht van donderdag 27 op 

vrijdag 28 september de markering op het wegdek aan. Het gaat dan om het 

gedeelte van de N2 tussen kruispunt Geusselt en de oversteek Professor 

Quixstraat- Schepen Roosenstraat. Werktijden zijn van 21.00 tot 06.00 uur. 

Tijdens het werk is de N2 vanuit Luik richting Eindhoven tussen knooppunt 

Europaplein en kruispunt Geusselt afgesloten.  

 

 
 

 

Uitkijktoren bij Geusselt-Zuid tijdelijk dicht 

Het uitkijkpunt aan de Burg. Bauduinstraat 42 - dat uitzicht biedt op het 

tunnelwerk ten zuiden van de Terblijterweg - is tijdelijk gesloten. Vanwege 

de grote belangstelling en soms gevaarlijk gebruik (bijvoorbeeld door 

spelende kinderen), bekijken we de komende tijd waar we de toren nog 

verder kunnen optimaliseren. Zo zullen we bezoekers op verschillende 

manieren attenderen op de regels voor gebruik. Naar verwachting gaat het 

uitkijkpunt begin oktober weer open. Dan komen er ook informatieborden 

die vertellen wat op deze locatie allemaal te zien is. In de tussentijd kunt u 

gebruik maken van de uitkijkplek Geusselt-Noord (ingang bij Stadionplein, 

naast restaurant Dreamz). U hoort weer van ons! 
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Beton voor fiets- en voetgangerstunnel Geusselt 

Bij kruispunt Geusselt ligt sinds deze zomer een derde bouwkuip, en wel op 

de hoek van de A2/N2 met de Viaductweg: hier bouwt Avenue2 aan de fiets- 

en voetgangerstunnel Geusselt. In de afgelopen periode werd de bouwkuip 

gevormd en uitgegraven. Deze week is de wapening voor de tunnelvloer 

aangebracht. Dat is een soort frame van stalen staven, als versteviging van 

het beton voor de tunnelvloer. De vloer storten we in de loop van de 

volgende week.  

 

 
 

    

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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