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Eerste plek tijdens 10e Dag van de Bouw 

 

Afgelopen zaterdag vond in heel Nederland de Dag van de Bouw plaats. Ook bij A2 Maastricht. 

Iedereen die dat wilde, kon een kijkje komen nemen op de bouwplaats Geusselt. Op zondag 

waren de poorten geopend voor familieleden en vrienden van alle medewerkers. In 

totaal hebben we 9.700 gasten mogen ontvangen. Daarmee zijn we het best bezochte 

bouwproject van het land. En daar zijn we maar wat trots op! 

 

A2 Maastricht zien en beleven  

 

Bij de start regende het nog pijpenstelen. Maar toen om 12.00 uur het zonnetje doorbrak, kwam de 

bezoekersstroom goed op gang. Tijdens een wandeltocht door de bovenste tunnelbuizen, liepen de 

mensen over het eerste asfalt. Wie langer op één plek bleef staan, voelde de kleeflaag - als een echte 

bouwvakker - nog een beetje plakken onder de schoenen. 

 

“Waar sta ik nu?”, was de meest gestelde vraag ondergronds. Het afbouwwerk - zoals de barriers en 

vluchtdeuren - kon men van dichtbij zien. Onderweg waren er allerlei leuke en informatieve stands. 

Bijvoorbeeld van onderaannemers en toekomstig tunnelbeheerder Rijkswaterstaat. Het installatieteam en 

de software specialisten vertelden over hun activiteiten: het ontwerpen, monteren en testen van de 

installaties die nodig zijn om de tunnel straks dagelijks en veilig te kunnen gebruiken. Buiten stonden de 

wegenbouwers met asfaltmachines en walsen. En ook de verkeersmaatregelenclubs met allerlei 

bewegwijzering waren aanwezig.  

 

Wie wilde kon met een hoogwerker ‘de lucht in’. De kids konden onder toeziend oog van de brandweer zelf 

‘een brandje’ blussen. En een fietsroute van 10 kilometer voerde langs verschillende A2-kunstwerken. De 

fietsroute zetten we binnenkort ook op de app A2 Maastricht. 

 

http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://create.sendtex.com/bm-1
http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://create.sendtex.com/bm-3
http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://create.sendtex.com/bm-5
http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://create.sendtex.com/bm-7
http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://create.sendtex.com/bm-9


 

 

 

 

In première: Hoe werkt de tunnel straks? 

 

Op zaterdag ging ook de nieuwe film over het gebruik en de werking van de dubbellaagse tunnel - oftewel 

Koning Willem-Alexandertunnel - in première. De ‘filmzaal’ in de tunnel was elke 13 minuten vol. Wat zijn 

straks de belangrijkste rijroutes? Op welke borden moet ik letten? Wanneer vindt er onderhoud plaats en 

wat merk ik daarvan als weggebruiker? Wat als ik stil kom te staan in de tunnel als gevolg van autopech 

of een ongeval? En wat te doen bij een ernstig ongeluk, zoals een brand, in de tunnel? Via de film komt u 

meer te weten en bereiden we u alvast voor op de toekomstige situatie.  

 

U kunt de film bekijken via www.a2maastricht.nl/tunnel. Op deze themapagina vindt u nog veel meer 

informatie, waaronder veelgestelde vragen en antwoorden over het gebruik van de tunnel, routes en 

bewegwijzering, onderhoud, voorzieningen en installaties en veiligheid voor de weggebruiker. Maar 

ook afleveringen van A2 Actueel en andere mediapublicaties. 

 

 

 

 

 

‘Mijn Groene Loper’ van start 

 

Onze gasten konden verder kennis maken met de eerste voorbereidingen voor de bovengrondse 

herinrichting. Makelaars van de Tussentijd lieten zien hoe zij aan de slag gaan met ideeën voor het 

tijdelijk gebruik van werkterreinen. Team Vastgoed gaf onder andere informatie over de ontwikkeling van 

het nieuwe centrum Maastricht Oost. En een tekenaar wist ideeën en toekomstwensen fraai in beeld te 

vangen.  

 

Tijdens de Dag van de Bouw startte de campagne ‘Mijn Groene Loper’. Via deze campagne kunnen huidige 

en nieuwe bewoners meedoen met de (tijdelijke) ontwikkeling van het gebied dat bovenop en langs de 

A2-tunnel ontstaat. Alle informatie daarover is beschikbaar op de gloednieuwe 

websitewww.mijngroeneloper.nl. U kunt ook zelf een bijdrage leveren en initiatieven aandragen. Heeft u 

bijvoorbeeld een idee voor de tijdelijke situatie? Of wilt u een evenement in één van de A2-buurten langs 

de toekomstige Groene Loper aankondigen? Laat het ons weten. Dat kan hier.  

 

In de tunnel verrasten dansers de bezoekers met ‘bouwstenen’, om zo de bovengrondse herinrichting te 

symboliseren, En met een futuristisch optreden lieten zij alvast bomen ‘groeien’ in de tunnel. Dit met een 

http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.a2maastricht.nl/tunnel
http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.mijngroeneloper.nl/
http://create.sendtex.com/121/?m1=y041bxas1ak0x1dl7abfpxylbxeeo&m2=f759&m3=http://www.mijngroeneloper.nl/mijn-groene-loper/ideeenformulier


knipoog naar de bomen die anno 2017 de parklaan vormen.  

 

 

 

 

 

Bedankt dat u er (weer) bij was! 

 

We kunnen terugkijken op twee hele gezellige dagen. Voor ons blijft het bijzonder om ons werk aan zoveel 

mensen - van jong tot oud - te kunnen laten zien. Meer dan 100 collega's van Avenue2, onderaannemers 

en het Projectbureau A2 Maastricht stonden klaar om u te ontvangen. Via A2 Actueelblikten we afgelopen 

zondagavond nog eens terug. En op onze website vindt u een beeldverslag. Heeft u voor de camera 

geposeerd bij de stand van L1? Dan staat uw foto hier wellicht tussen. Fijn dat u erbij was! 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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