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S LOOPWERKZAAMHEDEN V IADUCTWEG
Avenue2, het consortium van Ballast Nedam en Strukton, start
vrijdag 1 juli met de sloop van de dichtgespijkerde flat en
tankstation Gulf aan de Viaductweg. Hierdoor zal de impact van de
sloop voor iedereen zichtbaar worden. De ruimte die vrij komt
door de sloop gaat Avenue2 inrichten als werkterrein voor de
bouw van de tunnel.
Al sinds begin juni is Strukton Milieu Techniek in opdracht van Avenue2

bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop. Dit wil
zeggen dat de panden eerst asbestvrij werden gemaakt en vervolgens de
stalen platen werden verwijderd. Vrijdag start de eigenlijke sloop van de
flat. Aansluitend volgt ook de sloop van tankstation Gulf. Hierdoor zal de
impact van de sloop voor iedereen zichtbaar worden. Het fietspad langs de
flat aan de Viaductweg is tijdens de sloop afgesloten. Fietsers en
bromfietsers worden omgeleid via de Kolonel Millerstraat.
Het slopen wordt op duurzame wijze uitgevoerd. Dat betekent dat
sloopmaterialen worden gesorteerd. De te slopen panden worden met een
kraan met puinknijper beetje bij beetje afgebroken. Zo wordt bijvoorbeeld
het puin gebruikt voor de onderlaag van de tijdelijke weg. Hiermee
worden onnodige transportbewegingen en C02 uitstoot voorkomen.
Op dit moment zijn twee personen via de A2school bezig aan een
opleiding om een VCA of veiligheidscertificaat te behalen. Met dit
certificaat kunnen ze ingezet worden bij de uitvoering van de sloop. De
A2school is een project waar werkzoekenden en leerlingen leren en
werken kunnen combineren. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
kunnen zo werkervaring opdoen en/of doorstromen naar een betaalde
baan.

Wanneer de flat en het tankstation aan de Viaductweg gesloopt zijn,
vermoedelijk half juli, start Strukton Milieu Techniek met de
sloopwerkzaamheden aan de dichtgespijkerde flats in de Dr.
Schaepmanstraat. President Rooseveltlaan huisnummers 121a tot en met
163d en het Informatiecentrum A2 Maastricht zijn vanaf half augustus aan
de beurt.

