Maastricht, 12 juni 2015

» Trillen bij de Viaductweg
» Fietsroute tijdens Dag van de Bouw
» Nieuwe verbindingen voor Dienstengebouw Noord

Trillen bij de Viaductweg

Bij het uittrillen van de laatste damwandplanken voor de tunnelbouwkuip
lieten we het al weten: het trillen is nog niet voorbij. Vanaf dinsdag 16 juni
gaan we bij het kunstwerk Viaductweg-Zuid de laatste damwandplanken
voor de op- en afrit intrillen. Opnieuw moeten omwonenden rekening
houden met rammelende koffiekopjes en trillend glaswerk. Naar verwachting
zit het trillen er na twee weken op. Maar dan is het kunstwerk nog niet
klaar, want daarna verdwijnen de stalen damwandplanken van de op- en
afrit achter gaas en beplanting. De landhoofden sieren we op met
schanskorven, net als bij kunstwerk Viaductweg-Noord. Als tot slot ook de
wegfundering is opgebouwd en asfalt is aangebracht zit het werk er voor de
komende tijd ook voor kunstwerk Viaductweg-Zuid op.

Fietsroute tijdens Dag van de Bouw

Dit jaar kunt u tijdens de Dag van de Bouw A2 Maastricht ook per fiets
verkennen. Want tussen het Geusseltpark, Kruisdonk en de
Landgoederenzone hebben we een tien kilometer lange fietsroute voor u
uitgezet. Onderweg passeert u een achttal kunstwerken die ook deel
uitmaken van A2 Maastricht.
De fietsroute heeft vier mogelijke startpunten: het Informatiecentrum A2
Maastricht, tunneltje Beukenlaan, de Severentunnel en de Kolonel
Johnssontunnel (fietstunnel Geusselt). Tijdens de Dag van de Bouw wijzen
pijlen u langs de hele fietsroute de weg.
Wilt u de fietsroute liever na de Dag van de Bouw verkennen? Klik dan op de
afbeelding hiernaast om een kaart van de fietsroute te downloaden. Of
installeer onze app A2 Maastricht, die beschikbaar is voor iOS en Android.
Via de app komt u meer te weten over de kunstwerken die u tijdens het
fietsen passeert.

Nieuwe verbindingen voor Dienstengebouw
Noord

In de afgelopen maanden zijn in het noordelijke Dienstengebouw tal van
zogenaamde ‘gebouwgebonden’ installaties aangebracht. Dat zijn installaties
die nodig zijn voor het gebouw zelf zoals verlichting, een klimaatregeling en
verschillende soorten leidingen. Al die installaties hebben echter ook
elektriciteit, water en gas nodig om te functioneren. Dat is een klus voor
firma BAM!
Sinds afgelopen maandag legt BAM nieuwe kabels en leidingen aan vanaf de
bestaande aansluitingen in de Burgemeester Bauduinstraat tot aan het
Dienstengebouw Noord. Tot halverwege volgende week is de Burgemeester
Bauduinstraat ter hoogte van de Burgemeester Pijlsstraat afgesloten voor
doorgaand verkeer. Voetgangers kunnen gewoon passeren, net als
(brom)fietsers die wel even moeten afstappen. Automobilisten worden
omgeleid via gele borden.
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