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Best practice

In 2011 is het consortium Avenue2 in Maastricht 
begonnen met de bouw van een tweelaags ver-
keerstunnel met vier aparte tunnelbuizen. De 
onderste twee buizen zijn bestemd voor het door-
gaande verkeer en de bovenste twee voor het 
regionale en lokale verkeer. Bovenop de tunnel 
komt een langgerekt park met voet- en fietspaden 
en tweeduizend lindebomen: de Groene Loper.

Een belangrijk voordeel van gescheiden tunnel-
buizen is dat onderhoud en beheer eenvoudiger 
zijn uit te voeren. Zo kan het verkeer tijdelijk 
worden verplaatst naar de andere tunnelbuizen 
als in een tunnelbuis werkzaamheden nodig 
zijn. Daarnaast zorgt het stapelen van rijbanen 
ervoor dat de tunnel smaller wordt.

Totaalplan
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw moet 
al het doorgaande wegverkeer door Maastricht 

gebruik maken van de N2. Deze weg met twee 
keer twee rijstroken, gelijkvloerse kruisingen 
met stoplichten en een maximum snelheid 
van vijftig kilometer per uur, zorgt voor talrijke 
problemen. Zo vormt de weg een barrière tus-
sen het oostelijke en westelijke deel van Maas-
tricht en veroorzaakt het vele verkeer geluid- en 
stankoverlast. Verder staan er op de weg en de 
aansluitende snelweg A2 veel files en is gere-
geld sprake van onveilige verkeerssituaties.

Reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werd nagedacht hoe deze problemen konden 
worden opgelost. In 2003 zijn Rijkswaterstaat, 
de provincie Limburg en de gemeenten Maas-
tricht en Meerssen gestart met het opstellen 
van een totaalplan voor verkeersinfrastructuur, 
stadsontwikkeling en natuur en milieu. Uitein-
delijk heeft dit geleid tot het project ‘De Groene 
Loper’. Naast de bouw van de tunnel omvat dit 

project ook de aanleg van een park bovenop de 
tunnel dat een groene verbinding vormt met de 
landgoederen net ten noorden van de stad, de 
ontwikkeling van nieuwe stadsentrees bij de 
tunnelmonden, en vernieuwing en verdere ont-
wikkeling van het stadsdeel Maastricht-Oost.

Om de planontwikkeling en inspraakprocedures 
zo snel mogelijk te laten verlopen hebben de 
vier opdrachtgevende partijen – Rijkswaterstaat, 
provincie Limburg en de gemeenten Maastricht 
en Meerssen – gekozen voor een gecombineer-
de aanpak van de Tracé- en MERprocedure, de 
wijzigingen van de bestemmingsplannen en de 
aanbesteding. Voor de aanbesteding is een prijs-
vraag uitgeschreven. Vijf consortia hebben hier-
aan meegedaan. Uiteindelijk heeft het consor-
tium Avenue2, bestaande uit de bouwbedrijven 
Ballast Nedam en Strukton, de aanbesteding 
gewonnen

Stapsgewijze aanleg
De nieuwe, gestapelde tunnel wordt aangelegd 
in een bouwkuip. Om ruimte voor deze bouwkuip 
te creëren, is de bestaande weg in westelijke 
richting verplaatst. De werkzaamheden voor 
de bouwkuip zijn in 2012 gestart bij de tunnel-
monden bij het Europaplein aan de zuidkant en 
verkeersknooppunt Geusselt aan de noordkant. 
Sindsdien werken twee zogeheten ‘tunnelbouw-
treinen’ vanaf deze tunnelmonden naar elkaar 
toe.

De bouwkuip wordt in stappen aangelegd. Hier-
toe is het tunneltracé verdeeld in ruim honderd 
‘moten’ van elk ongeveer 24 meter lang. Bij de 
aanleg van de bouwkuipwanden brengt de aan-
nemerscombinatie tussen de verschillende 
moten damwanden aan, zodat de bouwkuip per 
‘compartiment’ kan worden ontgraven. Na de 
(gedeeltelijke) ontgraving worden stempels of 
groutankers aangebracht om te zorgen dat de 
wanden van de bouwkuip niet naar binnen wor-
den gedrukt.

Voor het maken van de wanden van de bouw-
kuip past Avenue2 drie verschillende technieken 
toe. Bij de tunnelmonden bij Geusselt en het 
Europaplein zijn damwandplanken in de grond 
getrild. Binnen de bebouwde kom, tussen de 
John F. Kennedysingel en de Terblijterweg, waar 
intrillen geen optie is vanwege de te grote tril-

Groene Loper in Maastricht

Bovenop de tunnel komt de Groene Loper, een lintvormig park voor fietsers en voetgangers. 
Door zijn groene en recreatieve karakter verbindt de Groene Loper de wijken aan weerskan-
ten van de A2 weer met elkaar. Langs het park komen (deels) nieuwe woningen, die passen 
in het Maastrichtse straatbeeld. In het park komen tweeduizend lindebomen die geschikt zijn 
om te groeien in de relatief dunne grondlaag bovenop het tunneldak
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lingshinder voor de nabije bebouwing, worden 
cement-bentonietwanden gemaakt waarin de 
aannemer vervolgens stalen damwandplanken 
laat zakken. Tussen de ANWB-flat en de Ge-
meenteflat is gekozen voor betonnen diepwan-
den omdat hier moest worden gewerkt met een 
zogeheten wanden-dakconstructie. De ruimte 
ontbreekt op dit deel van het tunneltracé om 
naast de bestaande weg een bouwkuip te ma-
ken. Daarom is de wanden-dakconstructie in 

twee fasen aangelegd. Eerst is het deel aan de 
kant van de ANWB-flat gemaakt. Vervolgens is 
over dit deel de N2 gelegd, waarna het het deel 
aan de kant van de Gemeenteflat is gebouwd.

Om de bouwkuip droog te houden, past Avenue2 
bemaling toe. Door het wegpompen van water 
uit de bouwkuip daalt de grondwaterstand ook in 
de directe omgeving, wat ongewenst is. Om deze 
verlaging van het grondwaterpeil zo veel moge-

lijk te beperken en de natuurlijke grondwater-
stroming zo min mogelijk te verstoren, werkt de 
aannemerscombinatie met een retourbemaling: 
het water uit de bouwkuip wordt via leidingen 
naar zogenoemde retourvelden naast de bouw-
kuip gepompt zodat het weer kan infiltreren.

De tunnel op 29 maart 2014. Stempels houden de bouwkuipwanden op hun plaats.

Tijdens de Dag van de Bouw 2013 kon het publiek een 
bezoek brengen aan de tunnel in aanbouw. 
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Doordat de Maastrichtse bodem kalksteen 
bevat, is er bij de A2-tunnel extra aandacht 
nodig voor georisicomanagement. Zo moet 
onder andere rekening worden gehou-
den met geologische breuken en karst-
verschijnselen, zoals holle ondergrondse 
ruimten. Deze vormen een groot risico voor 
de bouwkuip. Het is echter uiterst lastig 
om breuken en karstverschijnselen van te 
voren gedetailleerd in kaart te brengen en 
een extreem veilig ontwerp is erg kostbaar. 
Daarom is er in Maastricht gekozen voor het 
toepassen van de Observational Method: 
vooraf zijn scenario’s voor onverwachte si-
tuaties uitgewerkt en tijdens de uitvoering 
wordt uitgebreid gemonitord en ingespeeld 
op de situatie. De Observational Method 
wordt nader toegelicht op pag 18 van deze 
speciale Geo-Impuls uitgave. 

Het is belangrijk dat er bij een bouwproject 
goed over de risico’s wordt gecommuni-
ceerd, zowel binnen de projectorganisatie 
als naar de omgeving. Vanuit deze gedachte 
besteedt Geo-Impuls uitgebreid aandacht 
aan geocommunicatie. Een werkgroep 
heeft bij A2 Maastricht een schaduwteam 
ingezet om het project te ondersteunen. 
Aan de hand van de praktijkervaringen zijn 
diverse producten ontwikkeld, die terug te 
vinden zijn in de Leidraad Geocommunicatie 
(zie pag 27).

Dit artikel verscheen eerder als voorbeeld-
project op www.cob.nl. Op deze website vindt 
u ook meer informatie over het project en de 
inbreng van Geo-Impuls op het gebied van de 
Observational Method en GeoCommunicatie.

Observational Method

Geocommunicatie
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