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Veel meer dan een tunnel alleen
Wie denkt dat het A2-werk bij
Maastricht slechts bestaat uit de
aanleg van de ondergrondse tunnel,
heeft het helemaal mis. Het project
behelst ook de bouw van liefst
twintig definitieve kunstwerken en
zes tijdelijke bruggen.
Een behoorlijke klus van een slordige
dertig miljoen. Het gros is inmiddels
aangelegd en soms was dat „best
een complex verhaal”.

Pardon? Kunstwerken? Binnen de infra een
jargon maar voor wie het nog niet wist: het
zijn „betonnen bruggen, viaducten, onderdoorgangen, tunneltjes en geluidsschermen”. Vertelt Berry Ramaekers, die voor
Avenue2 projectleider van het team Kunstwerken is. Inmiddels is het gros aangelegd.
Aan enkele werken bij Maastricht wordt nog
fors gebouwd maar eind 2015 is de hele
klus geklaard. Als een jaar later dan ook nog
de tunnel open gaat, zijn veel barrières in en
rond de stad opgeruimd, waarna het verkeer
goed kan doorstromen.
Maar zo ver is het dus nog niet. Ramaekers
wijst op het knelpunt bij de Geusselt, waar
automobilisten vaak lang in de file staan om
het Maastrichtse centrum in te rijden.
Dichtbij dit punt worden nu twee viaducten
aangelegd, waarover straks het verkeer
vanuit de richting Eindhoven zo de stad in
kan en vice versa. Ruim vijf jaar is er uit
getrokken voor deze klus, waarvan drie jaar
voorbereiding. „Er zijn collega’s die dit het
meest complexe verhaal van het hele
project vinden”, zegt de projectleider. Want
de viaducten worden gebouwd in een
bestaande stadse omgeving waar bar
weinig ruimte is en veel leidingen en kabels
onder de grond liggen. Daarbij moet het
verkeer blijven doorstromen. Het is manoeuvreren „op een postzegel”, zoals Ramaekers
het verwoordt. En daar is van te voren goed
over nagedacht. „We zijn heel intensief
bezig geweest met die voorbereiding. Voor
mij voelt het onrealistisch dat we nu

De fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper, die straks de ‘stad’ met de aangrenzende landelijke landgoederenzone verbindt, over de A2
is nog in aanbouw.
daadwerkelijk bouwen. Het gebeurt écht.”
Wat de projectleider zal blijven heugen is
het nieuwe viaduct A2/A79 bij knooppunt
Kruisdonk. Het kant-en-klare brugdek – 120
meter lang, 15 meter breed en 3500 ton
zwaar – werd pakweg anderhalf jaar geleden
in één keer naar zijn plek gereden, nadat het
tussen de snelwegen was gebouwd. Een
dergelijke operatie bleek in Nederland pas
één keer eerder uitgevoerd. „Een succesverhaal”, noemt Ramaekers het inrijden van het
kunstwerk. „Bijna uniek in Nederland wat
we daar deden. En dan al die belangstelling
vanuit de omgeving. Heel indrukwekkend en
leuk om dit mee te maken.” Het nieuwe
viaduct is belangrijk voor de ombouw van
knooppunt Kruisdonk tot een volledige
verknoping van A2 en A79, die dit jaar zijn
beslag moet krijgen. Lang niet alle kunstwerken zijn alleen gericht op het autoverkeer en groots van opzet. Maar niettemin
onmisbaar. Ramaekers vertelt over de
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Definitieve kunstwerken

Spoorviaduct, onderdeel nieuwe
verbindingsweg bedrijventerrein
Beatrixhaven
Tunneltje Beukenlaan voor fietsers en
voetgangers, onderdeel nieuwe
verbindingsweg bedrijventerrein
Beatrixhaven
Viaduct Mariënwaard, onderdeel nieuwe
verbindingsweg bedrijventerrein
Beatrixhaven
4 Ecoduiker voor dieren in de
verbindingsweg Beatrixhaven

ecoducten. Onontbeerlijk voor verschillende
diersoorten die zo veilig de A2 over kunnen
steken. Op verschillende plekken langs het
traject zijn ook onderdoorgangen gemaakt
voor de fauna.
Daarnaast zijn bruggen en onderdoorgangen gebouwd voor fietsers en voetgangers.
Een aantal is tijdelijk zoals bijvoorbeeld twee
bruggetjes over de N2 (A2 door de stad).
Een prominente vaste verbinding wordt de
fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper,
die straks de ‘stad’ met de aangrenzende
landgoederenzone verbindt. Deze brug over
de A2 is nog in aanbouw (zie foto). Een
andere belangrijke verbinding is de nieuwe
fiets- en voetgangerstunnel bij Geusselt, die
afgelopen najaar in gebruik werd genomen
en de aanpalende wijken Nazareth en
Wijckerpoort met elkaar verbindt. „Uitdagend”, noemt Ramaekers deze bouw. Het
mocht geen rechttoe rechtaan betonnen
blok worden, zegt de projectleider.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kalverbosch en Bunderbosch; twee
ecoducten voor dieren
Verbreding bestaand viaduct bij kruising
Kruisdonk
Geluidsscherm bij Amby
Verlenging tunnel Severensstraat
Voetgangers- en fietsbrug ‘de Groene Loper’
richting Landgoederenzone
Geluidsscherm bij (Rothem) Kruisdonk
Fly-over kruising A2/A79 Kruisdonk
Onderdoorgang voor beekje (de Kanjel)
onder A2 bij kruising Tapgraaf
Ecoduiker voor dieren onder A2

„Er is goed nagedacht over lichtinval.
Bovendien is de tunnel breed opgezet.”
Want het ondergrondse pad moet toegankelijk zijn en een veilig gevoel geven. Daar
schortte het in het verleden aan. „Voorheen
zat hier ook een tunnel maar mensen
hadden schrik er door heen te lopen.”
Al deze werken zijn voorbereid en uitgevoerd door de afdeling Kunstwerken, die op
hoogtijdagen uit een vaste kern van veertien
mensen bestond. Zij deden dat niet alleen,
al gelang er werk was werden onderaannemers ingehuurd. „Ook uit deze regio, de
werkgelegenheid hier vaart wel bij dit
project.”
En natuurlijk de weggebruiker, benadrukt hij.
Want het verkeer rijdt dadelijk gemakkelijk
van de A2 naar de A79 en de files bij de
Geusselt zijn straks verleden tijd. „De
barrières die er nu nog zijn, verdwijnen.”

14 Twee viaducten in de A2 die de ontsluiting
van Beatrixhaven mogelijk maken
15 Uitbreiding bestaande viaduct Ambyerweg
met nieuwe fietsbrug
16 Nieuwe fly-over Viaductweg Zuid
17 Nieuwe fly-over Viaductweg Noord
18 Fietstunnel Geusselt
19 Paardentunnel; route ‘Groene Loper’ voor
voetgangers en fietsers richting
Landgoederenzone
20 Fly-over Europaplein
21 Dubbellaagse tunnel
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Tijdelijke kunstwerken

In tijdelijk gebruik: Voetgangersbrug
Bauduinstraat
In tijdelijk gebruik: Gelijkvloerse verkeersbrug
over bouwput Voltastraat
In tijdelijk gebruik: Voetgangersbrug ANWB
In tijdelijk gebruik: Gelijkvloerse verkeersbrug
over bouwput Scharnerweg
In tijdelijk gebruik: Voetgangersbrug
Regentesselaan
In tijdelijk gebruik: Fiets- en autobrug John F.
Kennedysingel

