
  
   

 

 

Maastricht, 10 september 2014 

 

» Tunnelwerk bij kruispunt Scharnerweg naar volgende fase 

 

» Avond- en nachtwerk bij Geusselt  

 

» EXPOA2 van start! 
 

 

 

Tunnelwerk bij kruispunt Scharnerweg naar 

volgende fase 

Het laatste dak zit erop, bij kruispunt Scharnerweg. Daar ziet u overigens 

niets meer van, want inmiddels bedekt zo'n 1,5 meter grond de tunneldaken 

bij het kruispunt. Dat betekent dat het tunnelwerk bij kruispunt 

Scharnerweg de laatste fase ingaat, met het uittrillen van damwandplanken. 

Vandaag starten de voorbereidingen voor het trilwerk, met het gereedzetten 

van de heistelling. Morgen begint het trilwerk dan echt: drie dagen lang 

trillen we damwandplanken uit rondom het kruispunt. Bij uitzondering 

werken we ook op zaterdag door: dan trillen we damwandplanken uit aan de 

westzijde van kruispunt Scharnerweg, langs de N2. Verkeer richting 

Eindhoven moet zaterdag vanaf 04.00 uur rekening houden met 

verschillende verkeersmaatregelen. Gaat u zaterdag de (snel)weg op? Klik 

dan hier voor meer informatie.  

 

Na afloop van het trilwerk gaat kruispunt Scharnerweg nog niet open voor 

verkeer. Eerst gaat team GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) nog aan de 

slag, met de aanleg van een nieuwe, tijdelijke weg. Vrijdag 26 september – 

omstreeks 06.00 uur - gaat kruispunt Scharnerweg weer open voor alle 

verkeer. Maar let op: de verkeerssituatie bij kruispunt Scharnerweg 

verandert niet na openstelling: afslaan van en naar de N2/A2 blijft 

verboden! 

 

 

 

 

Avond- en nachtwerk bij Geusselt  

Even ten noorden van kruispunt Geusselt is sprake van spoorvorming op de 

rijbaan van de A2 richting Maastricht. Dat betekent dat het wegdek is 

beschadigd. Daarom voert Avenue2 herstelwerkzaamheden uit. Afhankelijk 

van de weersomstandigheden, gebeurt dit: 

 

• in de avond en nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 september  

• in de avond en nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 september  

 

De asfaltreparaties worden in beide nachten tussen 21.00 en 07.00 uur 

uitgevoerd, om weggebruikers overdag zo min mogelijk te hinderen. Verkeer 
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op de A2 richting Maastricht kan gewoon doorrijden, maar moet rekening 

houden met rijstrookafzettingen.  

 

Het werkterrein bevindt zich tussen de fiets- en voetgangersbrug de Groene 

Loper en de vierde Nazarethflat bekeken vanaf kruispunt Geusselt. Omdat 

wordt gewerkt met machines, kunnen omwonenden langs de A2 overlast 

ervaren. Met name het opbreken (frezen) van het bestaande asfalt zorgt 

voor geluidshinder. Zeker omdat er in de avond en nacht minder 

omgevingsgeluid is.   

 

Let op: of de werkzaamheden kunnen doorgaan, is afhankelijk van het weer. 

Kijk op www.a2maastricht.nl voor actuele informatie.  

 

 

 

 

EXPOA2 van start! 

Afgelopen zaterdag ging EXPOA2 van start. De opening van deze 

kunstexpositie over A2 Maastricht werd verricht door Peter Sigmond, 

voormalig directeur collecties Rijksmuseum Amsterdam. Hij vertelde 

over hoe het project inspirerend werkt: “Een in het oog springend openbaar 

bouwwerk - vaak niet ten onrechte kunstwerk genoemd - maakt bij het 

grote publiek veel emoties los. Ook kunstenaars laten zich door een 

dergelijke ambitieuze onderneming inspireren. Ze bedienen zich daarbij van 

middelen en technieken die hen vertrouwd zijn en kijken allen op een eigen 

manier naar die ene uitbarsting van bouwtechnisch kunnen. Zo kan één 

grote onderneming voedingsbodem zijn voor een stralenkrans van artistieke 

uitingen die op hun beurt weer het grote publiek inspireren om anders naar 

de wereld te kijken.” Na de openingsceremonie was het aanwezige publiek 

getuige van een performance van Monique van Kerkhof. Ook bracht Pim 

Tabak samen met haar band een tunnelballade. Vervolgens kon ieder op zijn 

eigen tempo de verschillende kunstwerken ontdekken. Klik hier om de foto’s 

van de opening te bekijken. 

 

Aan EXPOA2 doen 16 kunstenaars mee. De aard van de werken is 

uiteenlopend: tekeningen, schilderijen, gedichten, fotowerken, een 

geluidscompositie, bouwpakketten, een lied, een performance en 

videobeelden. U kunt nog tot 21 september zelf een kijkje nemen in Gebouw 

M op het terrein van de voormalige Tapijnkazerne in Maastricht. De expo is 

elke dag tussen 11 en 19 uur geopend.  

 

 

 

  

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. 

 

Mailing verstuurd via Sendtex.  
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