
  
   

 

 
Maastricht, 9 september 2015 

 

» Nieuwe rijbanen bij Geusselt 

 

» Ondertussen in de tunnel... 

 

» A2-buurtjeshulp voor de Lètterdoes 

 

 

 

Nieuwe rijbanen bij Geusselt 

Ten noorden van Geusselt is het een drukte van belang. Na afloop van de 

bouwvak zijn de wegenbouwers begonnen met de opbouw van grote delen 

van de nieuwe, toekomstige rijbanen. De werkzaamheden blijven binnen het 

bestaande werkterrein, zodat verkeer geen hinder ondervindt. Stapsgewijs 

bouwen we de komende tijd telkens weer nieuwe wegdelen op. Zodat we 

straks - als de A2-tunnel bijna klaar is voor openstelling - de nieuwe 

rijbanen binnen zo kort mogelijke tijd kunnen aansluiten op de 

tunnelmonden en het bestaande wegennet. Wilt u meer weten over de 

toekomstige rijroutes na openstelling van de A2-tunnel? Bekijk dan de film 

op www.a2maastricht.nl/tunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen in de tunnel... 

 

In A2 Actueel van 9 augustus kon u zien hoe de maatvoerders de 

coördinaten voor de verschillende tunnelinstallaties - waaronder de 

verlichting - uitzetten. Een voorbereidende precisieklus op het 

daadwerkelijke montagewerk. Inmiddels is team VTTI gestart met het 

aanbrengen van de eerste tunnelverlichting. Projectleider Henk Janse weet 
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de cijfers zo op te noemen: “1462 armaturen moeten er worden opgehangen 

in de vier verkeersbuizen”, vertelt hij. “Daarvoor zijn vier ploegen van elk 

drie man aan de slag. Eentje boort de montagegaten en twee collega’s 

zorgen voor bevestiging van de armaturen aan het tunnelplafond.” 

 

Puntverlichting  

In het wegontwerp van de tunnel gaat veel aandacht uit naar visuele 

begeleiding van verkeer. De verlichting komt bijvoorbeeld precies boven de 

middenstreep van de rijbaan te hangen. Zo geeft de verlichting het verloop 

van de weg weer, waardoor automobilisten op hun rijstrook blijven en niet te 

ver naar links of rechts gaan rijden. Bij A2 Maastricht passen we 

een zogenaamde puntverlichting toe. Puntverlichting bestaat uit meerdere, 

losse lichtbronnen die aan het tunnelplafond hangen. 

 

Slim systeem  

De tunnelverlichting brandt straks altijd. Het verlichtingsniveau is afhankelijk 

van de sterkte van het daglicht buiten, en past zich automatisch aan. Bij de 

tunnelmonden komt bovendien speciale in- en uitgangsverlichting, om het 

verschil in lichtsterkte buiten en binnen de tunnel op te vangen. Voor 

weggebruikers ontstaat zo een geleidelijke overgang. Bij zonnige dagen gaat 

het verlichtingsniveau bijvoorbeeld omhoog, terwijl bij somber weer of in de 

late uren minder verlichting nodig is. De ingangsverlichting is verder zo 

ontworpen dat weggebruikers - nog vóór de tunnel - zo goed mogelijk de 

auto’s zien die voor hen de tunnel inrijden. Eenmaal in de tunnel mag er niet 

te veel licht zijn, want dan vallen de remlichten minder goed op. 

 

 

 

 

 

 

  

 

A2-buurtjeshulp voor de Lètterdoes 

In de voorbije schooljaren gingen de leerlingen van groep 4 van 

basisschool de Lètterdoes per touringcar naar hun wekelijkse 

schoolzwemles in het Geusseltbad. Maar omdat ook de Lètterdoes op de 

kleintjes moet letten, maken ze die tocht vanaf dit schooljaar te voet. 

Vorige week vrijdag – 4 september – gingen ze voor de eerste keer op 

pad. Om ervoor te zorgen dat de kinderen goed opvallen in het drukke 

verkeer, kregen ze van A2 Maastricht oranje hesjes en groene rugzakjes, 

die dienst doen als zwemtas. Een dikke twintig minuten hadden de 

kinderen en leerkrachten nodig voor de wandeling van het Old 

Hickoryplein naar de Olympiaweg, waar het Geusselbad ligt. Een drukke 

route, via de A2 en Terblijterweg. Maar de wandeltocht verliep 

uitstekend, dankzij hesjes én geduldige automobilisten. Apetrots 

poseerden onze A2-buurtjes bij aankomst bij het Geusseltbad voor de 

camera. 

 

  
 

 

 

  

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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