A2 MAASTRICHT
Beter leefklimaat
bovengronds
door slimme oplossingen
in de ondergrond

Winnaar
Schreuderprijs 2017
Dé vakprijs voor vernieuwende
ondergrondse bouwprojecten
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A2 Maastricht –
Méér dan een tunnel
De eerste dubbellaagse tunnel in Nederland is weliswaar het meest
bekende kunstwerk van A2 Maastricht, maar er zijn nog 21 andere
kunstwerken gebouwd. Het megaproject is bovendien niet compleet
zonder de aandacht voor o.a. landschap, natuur, stedenbouw en
archeologie. Dat komt al tot uitdrukking in de naam die Avenue2
destijds heeft bedacht voor het plan; de Groene Loper. De Groene Loper
is een voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling; een plan voor
infrastructuur en stadsontwikkeling voor voetgangers, fietsers en
automobilisten, voor inwoners en bezoekers.
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Maatwerk: tijdelijke weg, bouwput
voor de tunnel en bouwweg midden
door Maastricht-Oost in 2014.

TOTAALDOELSTELLINGEN A2 MAASTRICHT

BRUTO INVESTERING A2 MAASTRICHT

VOOR STAD ÉN SNELWEG
In 2003 hebben de samenwerkende overheidspartners hun integrale doelstellingen geformuleerd:
- betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2;
- bevordering van verkeersveiligheid en leefbaarheid (lucht en geluid) in omliggende buurten;
- nieuwe kansen voor omliggende buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières.
De samenwerkende overheidspartners besloten het project A2 Maastricht anders dan anders
aan te pakken:
- de grensverleggende samenwerking tussen ministeries van Infrastructuur en Milieu,
gemeenten Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg werd in 2006 contractueel
vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst;
- gebiedsontwikkeling en verkeersinfrastructuur werden samen aangepakt;
- de tracéwet, bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedure werden gecombineerd
doorlopen in ‘slechts’ zeven jaar (2004 – 2011).

INVESTERING OVERHEID INFRASTRUCTUUR

circa

€ 850 miljoen

INVESTERING PRIVATE PARTIJ

circa

€

VASTGOEDONTWIKKELING PRIVATE PARTIJ

circa

€ 300 miljoen

TOTAAL BRUTO INVESTERING

circa

€ 1,2 miljard

40 miljoen

Voor de genoemde bedragen geldt prijspeil 2015

In 2009 is de Groene Loper gekozen tot het beste plan voor stad en snelweg.

PLANNING
Ontwerp-Tracébesluit &
Ontwerp-bestemmingsplannen

Samenwerkingsovereenkomst
publieke partijen

Tracébesluit &
bestemmingsplannen
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aanbesteding
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2007
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verkeersinfrastructuur
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2011

Keuze Groene Loper

Ondertekening contract
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Start bouw tunnel

2012

Onherroepelijk Tracébesluit
en Bestemmingsplan

2013

2016

2017

2026

Oplevering
laatste vastgoed

Start uitvoering

5

Bouwkuip A2-tunnel in 2013.

‘TUNNELBOUWTREIN’
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De ‘tunnelbouwtrein’ was geen echte trein, maar een vaste werkmethode
en bouwvolgorde die Avenue2 heeft toegepast over het hele tunneltracé. De
eerste tunnelbouwtrein startte in het voorjaar van 2013 bij Europaplein en
trok richting noorden (moot 31-59). De tweede tunnelbouwtrein startte in
de zomer van 2013 aan de zuidkant van de bouwkuip Geusselt-Zuid en trok
richting zuiden (moot 84–61). Beide ‘tunneltreinen’ werkten dus naar elkaar
toe en kwamen halverwege het tracé samen. Daar was de ‘sluitmoot’ van
de tunnel en vond het laatste stukje betonwerk plaats.
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• Wapening vlechten voor wanden
onderste tunnel en tussenvloer
• Beton storten

5

tgr
in aven
lag
en

de onderste
wordt de
wordentunnellaag
de twee tunnelbuizen
• Net als onder
bovenste
tunnellaagingefabriceerd
in een
boven
gefabriceerd
een tunnelkist
tunnelkist
(ca.lengte)
24 meter
die elke
(ca.
24 meter
die lengte)
elke week
weekstuk
éénopschuift.
stuk opschuift.
één
grond
• Aanvullen grond

6

rte
v lo n
er

Één tunneldeel
tunneldeel is
Één
is bijna
bijna klaar:
klaar:
damwanden worden
worden getrokken.
damwanden
getrokken en aan begin
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• Werkvloer aanbrengen
• Bekisting vlechten en storten vloer
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• Droog ontgraven in verschillende lagen
• Plaatsing drie tot vier stempellagen
(worden verwijderd in betonstortfase)
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• Start wegpompen grondwater
• Graafwerk
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Uitzicht op de ‘tunneltrein’.
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Bestaande A2 verlegd
in westelijke richting,
vlak naast het tunneltracé

8

Afhangen ca. 24 meter
lange damwandprofielen
in cement-bentonietsleuf
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• Diepwandgrijper graaft
ca. 20 meter diepe sleuf
• Sleuf gevuld met cementbentoniet
De bodem
Vuursteenbanken in de ondergrond
maken het lastig om damwanden
in te trillen of te drukken.
Met een diepwandgrijper
graaft de aannemer daarom eerst
een 60 centimeter brede sleuf
tot ca. 24 meter diepte, die wordt
gevuld met cement-bentoniet.
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GROENE LOPER VOOR A2 MAASTRICHT

Afhankelijk van
marktv raag en autonome
ontwikkelingen
•
30.000 m 2 nieuwe
vastgoedontwikkeling
•
Waarvan maximaal
6.000 m 2 detailhandel en
horeca
•
Maximaal 1.141 woningen
(incl. herbouw sloop)
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Koning
Willem-Alexandertunnel
•
Eerste dubbellaagse
tunnel van Nederland
•
Ongeveer 2,3 kilometer
lang
•
Zo’n 80% van verkeer gaat
ondergronds
•
Veilige en vlotte
verkeersd oorstroming
•
2 x 2 tunnelbuizen
boven elkaar
•
Bovenste twee tunnel
buizen voor regionaal- en
bestemmingsverkeer
•
Onderste twee tunnelbuizen voor doorgaand
verkeer

Groene Loper
•
Recreatief lint met
ca. 1.800 bomen
•
Van Landgoed Vaeshartelt
tot aan Avenue Céramique
•
Ongeveer 5 km van noord
naar zuid door de stad
•
Groei in 1,5 meter
grondpakket bovenop
de tunnel
Voor de uitvoering van A2 Maastricht
is 15 hectare natuur op de schop
gegaan en 26 hectare nieuwe
natuur teruggekomen bijv. in het
Millenniumbos op de Cannerberg,
het Buitengoed Geul en Maas
tussen Meerssen en
Maastricht en rondom de nieuwe
wegen bij Kruisdonk.

Speciaal stukje bouwkuip A2-tunnel:
wanden-dakconstructie. Hier reed verkeer
over de bouwkuip. Elders lagen bouwkuip
en tijdelijke weg naast elkaar.
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Bouwkuip A2-tunnel in 2014.

GRENSVERLEGGENDE

UITVOERING: GEZAMENLIJKE AANPAK

SAMENWERKING

VERGUNNINGEN

Een samenwerkingsverband dat wil slagen, moet professioneel georganiseerd worden. Daarbij gaat het niet alleen over de structuur, maar ook over
duidelijke rollen, taken en besluitvorming. Daarom werd aan opdrachtgeverskant al in 2003 – en nog voor de aanbestedingsfase – gekozen een
onafhankelijke organisatie, zijnde Projectbureau A2 Maastricht, op te zetten.
Het projectbureau creëerde tegelijkertijd een gezamenlijke identiteit, waardoor het projectbelang nog sterker op de voorgrond kon komen. Werken aan
gezamenlijke identiteit en projectbelang doet het projectbureau nog steeds,
want iedere projectfase is weer anders.

De medewerkers van Vergunningen van projectbureau A2 Maastricht en
Avenue2 hebben vanaf de start intensief samengewerkt. Avenue2 zorgde
voor de technische inhoud. Projectbureau was voor Avenue2 ‘één loket’
richting vergunning verlenende instanties. Zo konden we gebruik maken van
elkaars kennis en zo snel mogelijk werken.

Partners investeren in gemeenschappelijk belang; van ‘stakeholders’ naar
‘shareholders’ De partners van het Maastrichtse Model zijn meer dan alleen
‘stakeholders’. Het zijn ‘aandeelhouders’, want iedereen investeert in het
gemeenschappelijk belang van het project. Binnen het kader van Best for
Project is samenwerken voor ons een totaal andere aanpak dan het louter
afstemmen van deelbelangen. Ondanks aparte werkprocessen is het
essentieel dat de partners zich kunnen verplaatsen in de positie van elkaar.
Wij zien samenwerking als een organisch proces waarvoor deelnemers
bereid moeten zijn te investeren in gemeenschappelijke belangen en niet
uit te gaan van eigen deelbelangen. Zo heeft A2 Maastricht als het ware zes
‘aandeelhouders’.

Uitvoerders:

Opdrachtgevers:

Aan opdrachtgeverskant zijn dat er vier; Rijkswaterstaat, de gemeenten
Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg. Zij werken samen in het
Projectbureau A2 Maastricht en in de Stuurgroep A2 Maastricht. De
Stuurgroep is de 'raad van commissarissen'. De 'commissarissen' houden
gezamenlijk toezicht op het Projectbureau A2 Maastricht. Bij het projectbureau werken mensen vanuit de vier moederorganisaties en, waar nodig,
wordt externe expertise ingehuurd. Tussen 2003 en 2009 stond het
projectbureau garant voor een goede coördinatie van de planvoorbereiding
zoals aanbesteding en planologisch proces.

De planprocedures zijn voor de start van de bouw van de tunnel succesvol
afgerond. Het Tracébesluit en de bestemmingsplannen werden eind 2010
vastgesteld en zijn in 2011 onherroepelijk. Diverse uitvoeringswerkzaam
heden en andere activiteiten waren en zijn vergunningsplichtig en dienen
ruim voor aanvang aangevraagd en vergund te worden.
In totaal, vanaf het begin van de voorbereidende werkzaamheden in 2010
tot eind 2015, zijn ongeveer 380 vergunningen verleend door de bevoegde
instanties zoals Rijkswaterstaat, gemeenten Maastricht en Meerssen en
het waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg).
Een belangrijke stap was de omgevingsvergunning begin 2012. Met deze
vergunning op zak kon Avenue2 starten met de werkzaamheden voor o.a.
de definitieve tunnelconstructie inclusief toeritten en bedieningsgebouwen.
Daarnaast zijn tijdens de bouw nog 260 verkeersgerelateerde besluiten
genomen, waardoor het totaal aan vergunningen op 640 uitkomt. Het jaar
2016 was de finale met de openstellingsvergunning voor de ingebruikname
van de tunnel.

Vanaf 2010 zorgt het projectbureau, samen met Avenue2, voor de uitvoering.
Avenue2 is de opdrachtnemer en bestaat uit de bedrijven Ballast Nedam en
Strukton. Zij zijn de twee 'aandeelhouders' vanuit opdrachtnemerskant.

Dit project wordt medegefinancierd
door de EU – Fonds voor Trans Europese Netwerken. Slechts de mening
van de auteur wordt gegeven: de
Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel
wordt gemaakt van de in de publicatie
opgenomen informatie.
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Voordat de openstellingsvergunning verleend
kon worden, moest er veel
getest worden. Hier is het
testen in de commando
ruimte van Dienstengebouw
Noord te zien.
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UITVOERING: GEZAMENLIJKE

Persoonlijke aanpak van communicatie
o.a. door inzet A2-Stewards.

AANPAK COMMUNICATIE
“We werken er aan!” is de slogan van A2 Maastricht. Het gezamenlijk team
Communicatie van bouwer Avenue2 en opdrachtgever Projectbureau A2
Maastricht besteedt veel aandacht aan het stelselmatig, proactief en
transparant communiceren over de uitvoering. Centraal in communicatie
staan steeds de hinderklussen en mijlpalen, vakmensen en specialisten
achter de techniek en een persoonlijke aanpak.
Veel aandacht is altijd besteed aan een persoonlijke aanpak door bijvoorbeeld het Informatiecentrum A2 Maastricht, de A2-Stewards (zie foto) op
straat, de mensen van de Servicelijn en het team Handhaving, waarvan
de medewerkers tijdens de drukke jaren van de tunnelbouw ingeval van
klachten zo snel mogelijk ter plekke gingen.

Enkele belangrijke communicatie
middelen:
- Informatiecentrum A2 Maastricht
- www.a2maastricht.nl
- www.mijngroeneloper.nl
- Wekelijkse 3 minuten film A2 Actueel
o.a. op provinciale tvzender L1.
- Servicelijn Maastricht Oost voor
vragen, klachten, aanmelden schades
en een onafhankelijke Infopunt Schade
A2 Maastricht.

Dat heeft ertoe geleid dat wij samen tussen 2011 en 2016 ruim 120.000
bezoekers hebben kunnen ontvangen.

A2 MAASTRICHT:

Tunnelweekend 2016:
‘A2-Tunnelrun for charity’.

MEER DAN 120.000 BEZOEKERS
INFORMATIECENTRUM
(2011-2016)
DAG VAN DE BOUW
(2012, 2013, 2014 EN 2015)
TUNNELWEEKEND
(29 EN 30 OKTOBER 2016)
TOTAAL
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59.419
37.500
25.000
120.1 1 9

Zuidkant A2-tunnel in 2014.

BETONNEN RUWBOUW IN CIJFERS

3

300.000

Er zijn drie verschillende bouw
methoden gebruikt, afhankelijk
van de locatie in de stad: intrillen
damwanden, cement-bentonietwanden en diepwanden.

Circa 300.000 m 3 beton is gestort.
Dat zijn ongeveer 25.000 vrachten.
Sinds begin 2014 zijn wekelijks 2
tunnelmoten betonwerk opgeleverd,
vergelijkbaar met twee flatgebouwen.

108

340.000

De tunnel bestaat uit 108 tunnelmoten. Elke moot is 24m.

Circa 340.000m 2 bekisting is
nodig geweest.

1.200

1.400.000

Ongeveer 1.200 stempels
(de grote, ronde buizen) zijn
gebruikt om de tunnelbouwkuip
te verstevigen.

Meer dan 1.400.000 m 3 grond is
uit de tunnelbouwkuip ontgraven.
Samen een rij zandwagens van
Maastricht tot aan de Côte d’Azur.

30.000

2.000.000

Circa 30.000 ton wapening is
verwerkt. Dat zijn ongeveer 1.500
vrachtwagens vol.

In totaal is zo’n twee miljoen
kuub grond verzet.     

100.000
Voor de aanleg van de
bouwkuip is 100.000 m 2 damwand
geplaatst.

De voorbereidingen voor de ruwbouw zijn in 2011 gestart.
Eind 2014 is de ruwbouw afgerond.
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VINGER AAN DE POLS TIJDENS TUNNELBOUW

INNOVATIEVE WETENSWA2RDIGHEDEN

NIEUW: OBSERVATIONAL METHOD
Tijdens het bouwen van de A2-tunnel is de ‘Observational
Method’ ingezet. Deze ontwerpmethode is een aanvulling op
het bouwput-ontwerp, gericht op veilig en efficiënt bouwen.
De insteek die Avenue2 gekozen had was om op een zeer
verantwoorde wijze toch een relatief goedkope bouwwijze te
kiezen. Met de observational methode werden alle bewegingen in en van de bouwkuip gemonitord en gemeten. Daarbij
lag de focus op drie meetmethodes: het meten van de
stempelkrachten, in ’t oog houden van de waterstanden en
controle op mogelijke uitbuigingen van de damwanden.
Vinger aan de pols
De gemeten waarden werden getoetst aan vooraf beschreven
scenario’s. Op het moment dat een grens werd overschreden
waren hieraan maatregelen gekoppeld. Op deze manier
hield Avenue2 de vinger continu aan de pols, zodat men
veilig en zonder onnodige meerkosten verder kon bouwen.
Maatregelen en alternatieve bouwmethode
Er werd continu gemeten. Via een online verbinding
bewaakte de bouwer de meetgegevens 24 uur per dag. Bij
de ‘Observational Method’ werd een onderscheid gemaakt
tussen signaleringswaarden en interventiewaarden. Bij
overschrijding van een signaleringswaarde, werden de
vooraf bedachte maatregelen getroffen. Bij overschrijding
van de interventiewaarde zou het niet hebben volstaan om
maatregelen te nemen, maar zou worden overgestapt op
een andere bouwmethode. Een dergelijk kritische situatie
tijdens de tunnelbouw heeft zich echter niet voor gedaan.
Wel hebben er extra sonderingen plaatsgevonden toen
karsten in de mergel werden ontdekt.
A2 Maastricht, Spoorzone Delft en Noord/Zuidlijn hebben
hun ervaringen van het monitoren van de eigen bouw
methode vastgelegd in het rapport ‘Monitoring in de praktijk’
uit 2016. Een initiatief van COB om opgedane kennis met
elkaar te delen.
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Aanpak: aanbesteding op hoofdlijnen
Bij ‘reguliere’ aanbestedingen worden marktpartijen, zoals
aannemers en projectontwikkelaars gevraagd een voorliggend plan uit te voeren. Bij het project A2 Maastricht was
er geen kant en klaar plan waarvoor een uitvoerder werd
gezocht. Op basis van functionele eisen, het programma van
eisen, plangebied, budget en vastgoedmogelijkheden werd
aan de geselecteerde marktpartijen gevraagd om zélf de
beste totaaloplossing te ontwerpen voor verkeerskundige
projectonderdelen (infrastructuur), milieu én stedenbouwkundige onderdelen (vastgoed). Een ‘aanbestedings
wedstrijd’ tussen marktpartijen voor het beste plan binnen
bepaalde randvoorwaarden en een maximaal budget.

Resultaat: dubbellaagse tunnel met meer mogelijkheden
bovengronds
De dubbellaagse tunnel heeft 2 x 4 rijstroken boven elkaar.
Twee meer dan de ooit als referentieontwerp gedachte 2 x 3
rijkstroken naast elkaar en heeft dus een grotere verkeers
capaciteit. Bovendien is de dubbellaagse tunnel smaller
dan 2 x 3 rijstroken op 1 niveau. Een smallere tunnel in
Maastricht-Oost betekende dat er bovengronds minder oude
bebouwing gesloopt hoefde te worden en dat de naoorlogse
monumentale Gemeenteflat behouden kon worden.
‘Voor alle verkeer’
De A2-tunnel is de eerste dubbellaagse tunnel voor alle
verkeer in Europa. De toevoeging ‘voor alle verkeer’ is belangrijk, want er zijn al eerder dubbellaagse tunnels gebouwd in
Europa, bijvoorbeeld in Parijs en in Marseille. Het grote verschil
met de A2-tunnel is dat in deze tunnels enkel personenauto’s
mogen. In de A2-tunnel mag alle verkeer: vrachtauto’s, bussen
en personenauto’s, zelfs vervoer van gevaarlijke stoffen. En dit
zowel in de bovenste als in de onderste tunnellaag.

Europaplein 2011

Europaplein 2017

RESULTAAT:
SLIM VERKEERSSYSTEEM
Eindhoven / A2

Beatrixhaven

Avenue2 heeft een verkeerssysteem ontworpen over een
lengte van 6 kilometer. tussen Kruisdonk en Europaplein.
Voor Kruisdonk zorgt een extra weg naar het bedrijventerrein
Beatrixhaven ervoor dat zware vrachtauto’s niet meer door
Maastricht of Meerssen hoeven. Bij Kruisdonk maken de
weggebruikers vervolgens al een keuze of ze in de stad
moeten zijn of richting Luik willen rijden. Bij Geusselt en
Europaplein kan stadsverkeer in en uit de tunnel.

Beatrixhaven

Kruisdonk

Lengte totale verkeerssysteem ca. 6 km

Veel aandacht gaat steeds uit naar de tunnel, maar deze
is onderdeel van een groter verkeerssysteem. En het
verkeerssysteem is weer onderdeel van het integraal
gebiedsontwerp.

Kruisdonk

Wielerbaan

MVV Stadion

Geusselt

Geusselt

Lengte tunnel 2.3 km

Lourdeskerk

Gemeenteflat

Europaplein

Europaplein
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Weg is de snelweg. Met een gezamenlijke
fietstocht werd in april 2017 de tijdelijke
N2 afgesloten voor verkeer.

ANNO 2017: WAAR STAAN WE?
We zijn er nog steeds trots op dat we binnen planning de nieuwe Koning
Willem-Alexandertunnel in gebruik hebben kunnen nemen tijdens de
#nachtvd4buizen van 15 op 16 december 2016. In 2017 zijn we bezig met
de afbouw van het totale verkeerssysteem vooral aan de kopse kanten van
de tunnel. We hebben de tijdelijke weg langs de voormalige tunnelbouwput
afgesloten en zijn we nu bezig met het inrichten van het openbaar gebied.
Naast de werkzaamheden aan de infrastructuur, werken we ook verder aan
de voorbereidingen voor een nieuw stuk stad ‘bovenop’ en langs het tunneltracé. Over een lengte van 2,7 kilometer is er circa 100.000 m2 beschikbare
oppervlakte voor vastgoedontwikkelingen in het uitvoeringsgebied van de
Groene Loper tussen Geusselt en Europaplein.
Meeste aandacht gaat uit naar het nieuwe centrum Maastricht-Oost.
Geïnspireerd door de Groene Loper bouwt Albert Heijn nieuwe winkels aan
de Scharnerweg, wil de gemeente een nieuw park tussen de ANWB-flat en
het Oranjeplein (laten) aanleggen en zorgt Avenue2 voor de restauratie van
de Gemeenteflat.
De inrichting van het openbaar gebied van de Groene Loper tussen Geusselt
en Europaplein zal in de eerste helft 2018 afgerond zijn. Op de vastgoed
locaties kan tot en met 2026 worden gebouwd. De start van de bouw van
de eerste nieuwe woningen is in 2018 voorzien. Het totaalplan uit 2009
wordt steeds concreter voor oude en nieuwe bewoners, bezoekers, voetgangers, fietsers en auto’s. De transitie van Maastricht-Oost is volop in gang.
Het wordt steeds duidelijker hoe de slimme oplossingen in de ondergrond
zorgen voor een beter leefklimaat bovengronds.

Transitie Maastricht-Oost
in het midden de nieuwe rotonde
bij de Scharnerweg.
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Foto: Vincent Basler

Foto: Fred Berghmans

Avenue2

Beter leefklimaat bovengronds door slimme oplossingen in de ondergrond.

“Een nuchtere vernieuwer met lef”, aldus Michèle Blom,
directeur-generaal Rijkswaterstaat, die de prijs overhandigde
aan Bauke Lobbezoo van Avenue2 en Louis Prompers van

A2 MAASTRICHT WINT
SCHREUDERSPRIJS 2017
In de nacht van 15 op 16 december 2016 gingen de slagbomen open. Van links naar rechts:
Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen, burgemeester Annemarie
Penn-te Strake van Maastricht, Louis Prompers, directeur Projectbureau A2 Maastricht,
Theo Bovens, Gouverneur Provincie Limburg, Jannita Robberse, HID Zuid-Nederland Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, Bauke Lobbezoo,
directeur infra van bouwer Avenue2, Guido Houben, wethouder uit Meerssen, John Aarts,
wethouder uit Maastricht en voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht.

projectbureau A2 Maastricht.

A2 Maastricht is de winnaar van de Schreudersprijs 2017, dé vakprijs voor
vernieuwende ondergrondse bouwprojecten. A2 Maastricht wint de prijs met het
plan de Groene Loper. De jury looft de innovatieve ondergrondse dubbellaagse
oplossing en de bovengrondse mogelijkheden die dit biedt voor het helen van
Maastricht-Oost.

Winnaar

Schreudersprijs 2017
A2 Maastricht
Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht
De overwegingen voor het toekennen van de prijs zijn:
Het project A2 Maastricht is zonder twijfel een groot en omvangrijk
roemt het project voor het getoonde lef. De tunnel is voor alle soorten
project en raakt de kern van de stad Maastricht. Met de ondertunneling
verkeer toegankelijk. De bouw is technisch hoogstaand uitgevoerd
van de A2 in Maastricht is een einde gekomen aan een groot knelpunt
in een moeilijke ondergrond waarbij risicobeheersing voorop stond.
in het rijkswegennet en is tevens een sterke verbetering van de
In een respectievelijk korte tijd zijn de vele benodigde vergunningen
leefbaarheid van de stad gerealiseerd. Het project is inventief door
verkregen. Tevens was er veel aandacht voor een goede communicahet idee van de aannemer om de tunnel te stapelen. Zo creëerde men
tie met de omgeving. Dit project zal een voorbeeld zijn voor andere
steden en de ondergrondse optie op de kaart zetten.
meer capaciteit dan het referentieontwerp tegen dezelfde prijs! De jury

De jury:
dr.ir. M. Korff (voorzitter)

ir. C.M. Blom

ir. C.M. de Hoog

Namens het bestuur van Stichting A.M. Schreuders:
ing. C. Brandsen

#nachtvd4buizen
De eerste auto’s rijden door de Koning Willem-Alexandertunnel
van 15 op 16 december 2016.
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ir. F.J. Kaalberg RO

mw.ir. A.Y. Sanson

Het plaatsen van ‘reuzenpilaren’ op de Groene Loper in oktober 2017.
De bovenkanten van deze ‘reuzenpilaren’ moeten nog naar elkaar toe
groeien en op deze manier ontstaan boombogen: in het oog springende,
beeldbepalende groene elementen die het straks nog interessanter maken
voor mensen én vogels om de nieuwe laan te gebruiken.
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