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Een in het oog springend openbaar bouw
werk – vaak niet ten onrechte kunstwerk 
genoemd – maakt bij het grote publiek 
veel emoties los. Ook kunstenaars laten 
zich door een dergelijke ambitieuze 
onderneming inspireren. Ze bedienen 
zich daarbij van middelen en technieken 
die hen vertrouwd zijn: schilderkunst, 
fotografie, film, computer, beeldhouw
kunst, poëzie etc., en  kijken allen op een 
eigen manier naar die ene uitbarsting van 
bouwtechnisch kunnen.
 Zo kan één grote onderneming  
voedingsbodem zijn voor een stralenkrans 
van artisitieke uitingen die op hun beurt 
weer het grote publiek inspireren om 
anders naar de wereld te kijken. 

Peter Sigmond
Voormalig directeur collecties  
Rijksmuseum Amsterdam

Voorwoord Jan Smeets

Er ontstaat een nieuw stukje Maastricht. Grind, grond en mergel 
maken plaats voor 2,3 kilometer tunnel. Een unieke tunnel in de 
wereld, een metamorfose van de stad.
 De bouw van de tunnel heeft een grote impact op Maastricht 
en haar bewoners. Zo zijn er bouwputwatchers en tunneltoeris
ten: mensen die de complexe chirurgische operatie op wekelijkse 
basis aanschouwen. En er zijn mensen die inspiratie putten uit de 
tunnelbouw. In dit boekje stellen zestien geselecteerde kunstenaars 
van EXPOA2 zich aan u voor. Zij vertellen hoe en waarom zij de  
impact van de tunnelbouw hebben verbeeld, verklankt en verwoord. 
 De oproep tot deelname van EXPOA2 door initiatiefnemers 
Esther Janssen van Noordoost Kunst en Lous Zuiderbaan, was 
algemeen. Toch bleken de meeste kunstenaars afkomstig uit de 
directe regio rondom de tunnel. Zo zijn er in dit boekje: jutters op 
jacht naar afgedankt bouwmateriaal, beeldvissers met camera’s aan 
telescoophengels en  observanten van het landschap. De een kijkt 
naar de bouw via taal en poëzie, de ander verklankt de industriële 
soundscape naar muziek. 
 De tentoonstelling EXPOA2 gaat niet over de toekomst of het 
verleden, maar over de metamorfose die Maastricht nu ondergaat. 
Een bouwproces dat in al zijn complexiteit zichtbaar is gemaakt 
en gecommuniceerd wordt door Avenue2. Niet voor niks heten 
bruggen, viaducten en tunnels in vakjargon ‘kunstwerken’.
 Tot 2016 bevindt de stad zich in een tussenstadium. Deze  
tentoonstelling is een getuigenis van het veranderende landschap. 
De Autoroute du soleil richting Luik zal daarna anders zijn, maar 
ook zijn alsof het nooit anders is geweest. 

Voorpagina: 
Waterkelder Oranjeplein, Lous Zuiderbaan,  
olie op linnen, 85 x 110 cm



Albert Nuss
Oud wethouder Maastricht 

En iemand zei: “Dat zijn aparte foto’s, wil je mee exposeren?”

Ruim vier jaren geleden maakte ik kennis met de tunnel die toen  
alleen nog op papier jubelde. Prachtige animaties, mooie tekeningen. 
Fantasie kleurde de tunnel mee in. 122.000 Maastrichtse fantasieën 
bouwden mee. Het startschot, de eerste spade in de grond, maakte ik 
als wethouder A2 mee. 
 Vanaf toen groeide de tunnel van fantasie naar werkelijkheid, 
liet mij niet meer los, dag in, dag uit, avond in, avond uit, maand in, 
maand uit, jaar in, jaar uit. Totdat ik losgerukt werd. Losgerukt van 
de tunnel, van de dagelijkse telefoontjes, de avondvergaderingen,  
de nachtelijke bezoeken, de zorgen, het prakkiseren en er weer  
uiteindelijk samen uitkomen. Fantasie en werkelijkheid botsten  
regelmatig: die twee stoten elkaar af, trekken elkaar aan. Zoals  
Hades en de heilige Barbara.
 Ik kwam veel op de bouwplaats. Met een eenvoudige iPhone 
kiekte ik er, net als iedereen, op los. Bang de fantasie die halsstarrig 
mee bleef bouwen, te verliezen. Abstractie streed met verwondering 
om werkelijkheid, het besef, dat het uiteindelijk de aarde zou zijn 
die fantasie zou bedekken. 
 Eerlijk gezegd: ik deed maar wat. Zonder kennis van foto
techniek kijkend naar details, tekenen van voorbije noeste mensen
arbeid die losgerukt uit het verband zichzelf hechtten aan wat 
ooit werkelijkheid was. Kleuren en vormen die in verwondering 
naadloos pasten, die niet detoneerden in hun hoofdkleur betongrijs. 
Kleuren die weer verdwijnen, eerst in grijs, dan onder zand, uitein
delijk in vergetelheid. Mensenhand in, mensenhand uit. Dag in,  
dag uit, jaar in, jaar uit. 

Tunnel in, tunnel uit, is wat rest. 



Dirk Bours

In mijn kunstenaarsschap word ik altijd  
al geïnspireerd door het stedelijke 
landschap. Daarvan uitgaande probeer ik 
vorm, compositie, structuur en ritme te 
ontleden of te ontkrachten. Tevens heeft 
de wijze waarop het werk ontstaat een 
directe relatie met het eeuwig verande
rende proces van een stad, waar afbraak 
en opbouw aan de orde van de dag zijn 
en een niet onomkeerbare uitwerking en 
verandering zullen hebben op de mens en 
zijn omgeving.
 Het uiteindelijke werk vormt als het 
ware een kleine uitsnede van een fragment 
uit de wereld om ons heen, de ‘realiteit’.  
Het beeld dat ontstaat begeeft zich tussen 
abstractie en figuratie. De vormen en 
vlakken zelf zijn abstract te noemen, maar 
de aanwezigheid van een bepaalde soort 
herkenbaarheid, diepte en ruimtelijkheid 
is voelbaar. 

dirkbours.com
+31 (0)6 111 570 53



Gerrit Smienk

De ondertunneling van de A2 in Maastricht is een moment in een 
reeks veranderingen in het gebied tussen Maastricht en Liège, 
tussen spoorlijn, Maas en Canal Albert, A2 en E25. Nog zijn het de 
ruïneuze restanten van het inktzwarte industriekapitalisme, de 
verroeste wagons, de opgelegde schepen, de gigantische afvalbergen 
op het Ile Monsin. De confrontatie ervan met het pastorale land
schap, het Waalse dorp Hermalle doodlopend op het prikkeldraad 
van Chertal en de mensen in hun dagelijks leven met hun rituelen 
die zich vasthechten in je geheugen.
 Ik teken. In een vorig leven was ik als ontwerpdocent, architect, 
publicist altijd bezig met landschap en architectuur. Verandering 
was het doel. Ontwikkeling van talent, vechten voor het ontwerp
onderwijs.
 De passie voor landschap is gebleven. Ik doorkruis het gebied 
 eerst alleen en later met tekenmaat Marleen Beuyssen. Op mijn 
stoeltje observeer ik en dan ontstaat er via potlood, pen, krijt, kleur
potloden een werkelijkheid op het papier die er niet eerder was. 
In schetsboekjes en op grotere bladen. Wat wil worden herkend? 
wat verschuilt zich? hoe wil het vorm krijgen? Het is altijd een 
gevecht en het wordt van binnenuit gestuurd. Soms lukt het in een 
moment, soms is het gezwoeg. Nooit via foto’s en altijd op locatie; 
ik wil steeds de tijd, het licht en de ruimte om me heen voelen.  
Het potlood is weerbarstig, er zijn beperkingen maar er zijn ook 
onvermoede kansen. 
 Nu is het vooral het leven rond de gapende kloof van de tunnel, 
het werk aan de tunnel zelf (waar je als kunstenaar wordt geweerd) 
dat ik vastleg. Dit met het oog op de tentoonstelling waar ik wil 
laten zien hoe in mijn perceptie alles met elkaar samenhangt, van 
Liège tot en met de tunnel van de A2 in Maastricht.

Visé,  21 juli 2014

smienk@xs4all.nl



Gertje Dormans

Tunnelbouwpakketten

Wonend in het Wittevrouwenveld volg ik al jaren dagelijks de  
bewegingen van de enorme hoeveelheid bouwmateriaal die  
gebruikt en verwerkt wordt. 
 Straks als de tunnel begraven ligt onder het park, zijn we  
vergeten wat een mooi en fascinerend bouwproject daaraan vooraf
gegaan is. Van sloop tot afwerking.
 De sloop van de flats bij het Geusselt kruispunt heeft mij 3 jaar 
geleden geïnspireerd de balkonhekken te transformeren tot stads
bankjes. Een (letterlijk) tastbare herinnering aan het kunststuk dat 
de bouw van de A2 tunnel is.    
 De EXPOA2 bracht me op het idee om ook het bouwproces in 
tastbare herinnering te houden. De bouwpakketten zijn samenge
steld uit restanten van die grote hoeveelheid herkenbaar materiaal.   
 Elk pakket bevat voorwerpen die al juttend langs de A2 tunnel
bouw zijn gevonden of met toestemming uit de afvalcontainers 
vandaan komen.  Al dan niet volgens tekening zijn deze voor
werpen samen te stellen tot een bruikbaar product. 

+31 (0)6 573 297 67    
dormans@xs4all.nl



In een tijd waarin alles & iedereen beweegt 
/ Meer dan ons lief is / En minder dan 
goed voor ons is / Sta ik als dichter graag 
stil / Bij de bouw van een tunnel / Die uit
eindelijk een groot deel van de bewegin
gen / Aan onze ogen gaat onttrekken.
 Het idee om vanuit verschillende 
kunstgevoelige disciplines naar hetzelfde 
fenomeen te kijken spreekt mij zeer aan / 
Het paradoxale van kunst die eigenheid en 
verscheidenheid weet te verbinden en te 
bundelen tot iets nieuws dat er voorheen 
niet was, is tegelijkertijd mooi & spannend.

 In het afgelopen jaar heb ik een dertig
tal poweeziejewels gemaakt rond het 
tunnel project. Daarbij laat ik me vooral 
inspireren door wat er al wandelend in 
en om de bouwkuip te zien en te horen 
is. Ik denk daar vooral niet te veel bij na 
en associeer er vrijelijk op los. Het is een 
manier van ‘buiten spelen’ die raakt aan 
de essentie van poëzie: ze is overal om ons 
heen als we haar willen zien. Daarnaast 
is het telkens weer wonderlijk hoe je met 
woorden iets beschrijft dat eigenlijk met 
woorden niet te beschrijven is. 

Lying by omission 

Ik hou je op de hoogte
Krijg er zelf nauwelijks hoogte van

Spring dan in de diepte
Of zoek ’t in de breedte

Verte
Engte

Smalte
Soms zie je licht

Aan het eind van de tunnel
En daar beweeg je dan

Langzaam
En met z’n allen

Naar toe
Ook niet beter wetend waarvandaan

Of waarheen
Spaceship Earth at her best

www.poweeziejewel.nl

Als jong dichter (ik ben ruim drie jaar actief) 
wil ik graag werk delen met anderen. In 2010 
ben ik serieus aan de slag gegaan met een 
eigen dichtvorm: poweeziejewel! 
 Daarin combineer ik een zelfgemaakt 
gedicht met een zelf gemaakte foto. Inmiddels 
verschijnt mijn werk op een eigen website: 
www.poweeziejewel.nl en kun je gratis 
inschrijven voor een wekelijkse mail met 
een link naar een nieuwe poweeziejewel. De 
poweeziejewels rond het tunnelproject vind je 
in de databank van de site onder het kopje @2. 
Neem gerust een kijkje...

Har Linssen



Huub Giesbertz
A2 Steward / Fotograaf en kunstenaar

Maastricht is mijn thuisbasis. Overdag ben ik met enthousiasme 
werkzaam als A2Steward bij een van de grootste bouwprojecten 
van Nederland: de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. Omdat 
ik elke dag langs en op de bouwplaats van A2 Maastricht werk 
en altijd mijn camera bij me heb, leg ik op deze manier de voort
gang van dit project vast. Voor mezelf, maar zo nu en dan ook in 
opdracht van het project. De uitgebreide fotoserie over de tunnel
bouw vormt een belangrijk onderdeel binnen mijn totale oeuvre. 
 In mijn vrije tijd zoek ik naar industrieel erfgoed: gebouwen en 
bouwwerken die ooit bijdroegen aan economische groei, maar die 
nu in verval zijn geraakt. Ik leg ze vast met mijn camera. De focus 
van mijn kunst ligt dus op het vastleggen van zowel de construc
tie als het verval van bouwwerken. De basis is altijd een foto, later 
bewerkt op de computer. Door het filteren van helderheid, contrast 
en kleur bereik ik het uiteindelijke resultaat dat ten slotte geprint 
wordt op geborsteld aluminium. Hierdoor is de uitstraling van het 
werk net zo industrieel als het afgebeelde object zelf. 
 Een paar maanden geleden werd gevraagd of ik interesse had 
om aan de A2 expo mee te doen. Dat deed ik maar al te graag. De 
tunnelbouw is een gigantisch complex project. Ik vind het fijn en 
geniet ervan om dit op mijn eigen manier in beeld te brengen, maar 
ook zo dat anderen mijn werk bewonderen en mooi vinden. Dit is 
dan ook de voornaamste reden waarom ik mee doe aan de expo.
 Mijn werk is zowel tijdens de tentoonstelling als op mijn 
website: www.huubgiesbertz.nl te bekijken. Via de website en op 
aanvraag via email: info@huubgiesbertz.nl zijn deze tevens te 
bestellen. Ook voor uw wensen t.a.v. afwijkende afmetingen en 
onderwerpen kunt u via dit emailadres contact met mij opnemen.

www.huubgiesbertz.nl
info@huubgiesbertz.nl



Jan de Die

De man is oud en groot, hij draagt een 
wijde regenjas en rookt een sigaar. Zowel 
jas als sigaar zijn donkerbruin. Zijn haar 
is wit. Voorzichtig, om zijn vingers niet 
te branden lijkt het, neemt hij af en toe 
de sigaar uit zijn mond. Deze oude man 
is mijn opa en hij is dol op citroenjenever. 
Omdat hij zijn tijd gehad heeft, heeft hij 
de tijd. Mijn opa past goed in zijn tijd. Hij 
speelt ermee en kijkt ernaar en hij wandelt 
graag.
 Hij loopt langs stadsranden en ka
naaloevers, wegafzettingen en bouwplaat
sen, remises en plantsoenen, spoorweg
stations en dijken, overbodige vaarten, 
opgespoten land …………..een “vergeten 
straat”.
 Langs spoorbruggen, onder viaducten, 
door tunnels, over breed asfalt, tussen 
afbraak buurten door naar de naoorlogse 
nieuwbouwwijken loopt hij verder……. 
daar waar “de voorstad groeit”.
 Hij staat stil bij houten hekken, gazen 
afrasteringen en bekierde schuttingen 
om te kijken wat er achter verscholen 
ligt. Daar ziet hij houten palen, stenen, 
blokken, buizen van ijzer, gereedschap
pen, walsen, kranen, grijpers, schuivers, 
gravers, stekers, vrachtwagens, koppel
stukken, planken (nog vers en blank), 
betonblokken, pallets, verfblikken, stapels 
voorraden, stukken touw, schuurtjes, 
bouwketen, koperen pijpen, steigers, stel
lages, cementmolens, isolatiemateriaal, 
piepschuim, verfklodders, liften, trappen, 
kratten, lampen, kranen, schijnwerpers, 

afdekzeilen, generatoren, masten, pijp
leidingen, lasapparaten, betonijzers,  
pompen, containers, platen, kwasten, 
rollen, kruiwagens, karren, schotten, 
prikkeldraad, bedrading, slangen, spij
kers, bouten, moeren, houtafval, vaten, 
tonnen, schoppen, hamers, zagen, bakken, 
emmers (met aangekoekte troep), beton
nen platen, waterbakken, afvoerbuizen…
 Dit alles ligt uitgestald op schuimig 
grauw zand, omgeven door aangekoekte 
cementresten, verwaaid nat papier en 
functieloos plastic. Het geheel gedwongen 
in een eigen zwijgzame ordening.
 De kleinzoon van deze opa ben ik. Net 
als hij geniet ik van de visuele chaos van 
de bouwplaats. Het tunnelbouwproject  
in Maastricht oefent op mij dan ook een 
grote aantrekkingskracht uit. Het is een 
uitdaging om van die visuele chaos een 
goede tekening te maken. Ik houd het 
graag simpel en gebruik slechts een  
zwarte stift en wit papier. De horizontale, 
verticale en diagonale lijnen moeten 
tezamen op dat papier een geheel vormen. 
De toeschouwende ogen zigzaggen over 
de tekening op zoek naar de horizon, op 
zoek naar houvast. Het meedoen aan deze 
expositie is voor mij vanzelfsprekend ge
zien mijn tekenonderwerp van de laatste 
twee jaar.
 Mijn opa in zijn tijd wist, en zag, dat 
rommel en troep in het dagelijks leven een 
eigen schoonheid bezitten. Deze kennis 
gaf hij door aan zijn kleinzoon. En dol op 
citroenjenever ben ik inmiddels ook.



Joep van Leeuwen
Jazzgitarist, componist, docent conservatorium

Sounds at Work  Soundscape 

Een tunnel is een overtocht van één realiteit naar een andere. Een 
in en uitgang met ertussen niets, of in ieder geval heel weinig. De 
zintuigen zijn gespannen want de tunnel is ook een bedreiging en 
kan een gevangenis worden. Maar de verhoogde staat van bewust
zijn neemt niet veel waar. Op ingang en uitgang na is de tunnel 
afgesloten: indrukloos, leeg en ontdaan van natuurlijk licht.
 De zintuigen richten zich naar binnen en leiden reflectie en 
mijmeren. Maar ze vizieren ook de uitgang. De spanning ontstaat 
over wat er aan het eind van de tunnel is en de betekenis daarvan. 
Het licht is al te zien! Zelfs als wat achter de tunnel ligt lijkt op 
wat voor de tunnel was, lijkt dat nieuw vanwege de ontbering van 
waarneming en onzekerheid in de tunnel. Biedt de uitgang, naast 
opluchting, een nieuwe wereld dan was de tijdelijke gevangen
schap van de tunnel de moeite waard.
 De tunnel.... stuk overgang, van de ene realiteit naar de andere, 
aanscherpen van de zintuigen en spanning over wat komen gaat bij 
de uitgang.
 Kunst is ook een tunnel maar een met veel, hopelijk nieuwe 
informatie. In de kunsttunnel worden de zintuigen wel aange
scherpt. Nieuwe inzichten worden geboden. En als men uit de 
kunsttunnel komt omdat het kunstwerk is afgelopen of de toe
schouwer na gedane observatie het oog elders richt, staat men bij 
de uitgang en gaat men verder, hopelijk als een ander, hopelijk een 
beter en wellicht gelukkiger mens!
 Mijn kunsttunnel gaat over geluid, gewone geluiden, machines, 
werkgeluiden en hoe die aan het eind van de tunnel muziek zijn 
geworden. Geluiden die meer zijn gaan betekenen dan toen we de 
tunnel ingingen! In de hoop dat de luisteraar anders tegen zoiets 
alledaags als het geluid van een machine aankijkt.



Lous Zuiderbaan 

Ik ben altijd gefascineerd geweest door wegen en bruggen en de 
techniek die erbij komt kijken. 
 Een enorme tunnel van twee verdiepingen, dwars door de stad. 
Ik woon er vlakbij.
 Ik kijk ernaar en zie indrukwekkende beelden van gigantische, 
roestbruine stalen planken die de grond in worden gedreven. Kra
nen die tegen de lucht afsteken, grote grijpers die flats afbreken en 
het afvalmateriaal alvast sorteren als een kind dat de knoopjes uit 
een knopendoosje kleur bij kleur en grootte bij grootte neerlegt. 
 Ik wil er alles over weten en wil de beelden vastleggen. Maar niet 
alleen de beelden, ook de techniek.
 Ik hou van tekenen en schilderen. In 2011 gaat het beginnen en 
ik ben erbij. Ik leg het hele proces vast in een weblog, waarin ik ook 
schrijf over het schilderen zelf. Ik maak foto’s als geheugensteuntje 
en om de techniek juist weer te kunnen geven. Dan schets ik in pas
tel. Die schets wordt de basis van het schilderij. Ik schilder in olie op 
grijs karton. Het karton zuigt de verf op waardoor er een schets
achtige sfeer ontstaat. Het grijs verbindt alles en past bij het stoere 
onderwerp. Later ga ik groter werken en gebruik ik linnen, eerst 
nog met grijze ondergrond. Later wil ik helderder kleuren hebben 
en maak ik de ondergrond wit. De uitdaging is het schetsmatige te 
behouden.
 Mijn weblog wordt gelezen door Esther Janssen van Noordoost 
Kunst die mijn schilderijen in 2012 tijdens de KunstTour wil 
tentoonstellen. Eind 2013 komen we elkaar weer tegen en gaan 
voorzichtig informeren of een grotere tentoonstelling erin zit. 
 En misschien zijn er nog andere kunstenaars die zich door de 
tunnelbouw laten inspireren?   
 Nou en die zijn er!! Vanaf dat moment neemt het organiseren 
van EXPOA2 mijn tijd en vooral gedachten dag en nacht in beslag.

Damwandtrillers, olie op karton, 50 x 70 cm
www.a2tunnelart.blogspot.nl



Uit het schetsboek van:
 
Marleen Beuyssen

Van uitbuiting tot zwijgcultuur

In 1985 heb ik met 2 vrienden een documentaire in Alentejo 
gemaakt.  Die 8 mm film  ‘Mina de Sao Domingos e Pomarao’  was 
opgenomen met locals in eigen beheer. Zomaar.
 Sinds 1 jaar, gewapend met tekenboekje loop ik buiten op straat 
te hangen tussen Maas en Albertkanaal,  A2 en spoor tussen  
Maastricht en Tihange (zie project Gerrit Smienk). Ik teken wat ik 
zie en beland in situaties, diverse. Verhalen komen als vanzelf.
 In de vroege uurtjes op 5102013 hoor ik op radio 1 naar aan
leiding van een krantenartikel over uitbuiting Portugezen. Sta op 
en loop al tekenend de loopbrug over A2 op. 
 Even later staat tv L1 er met ‘hoge heren’ van A2 & Gemeente 
Maastricht. Ook ik sta erbij met tekenboekje
Ik:  “als ik het weet over uitbuiting dan weten jullie het ook”           
Hij: ”ja, ze pikken ons er net uit”
 En we hebben het even over de sluis van Lanaye, de stop van 
Ternaaien waar ik zoveel Portugezen aan het werk heb gezien.
 Vervolg mijn route met tekenboekje door de Burgemeester  
Bauduinstraat. Er is wat rumoer op straat of ik binnen wil kijken.
Ik krijg een rondleiding en eten en drinken in het Portugees op zijn 
Alentejaans.
 Het klikt. Afspraken volgen voor na de kerstvakantie. Van 
Nederlands/Portugees leren, feesten tot mee vormgeven van een 
expositie.
 Na kerst blijft het stil, héél stil, te stil.
Iemand komt niet terug, “teveel gepraat” fluistert de wind  
of ziek naar huis na te lang doorwerken op medicijnen.
 Gemiste kans: een expo van de A2 met Portugezen  
com saudade e muito respeito.

Tekening: Lenie (SP) mag het woord ‘uitbuiting’ beslist niet in haar mond nemen. 
marleenbeuyssen@live.nl 



Miguel Pozo Blanco

‘Kruisen’ bij kruispunt Geusselt 

Van 1995 t/m 2012 heb ik samen met mijn vrouw  r.i.p.  in een flat 
naast het kruispunt Geusselt gewoond. In het begin vond ik het 
niet prettig naast de snelweg te wonen, maar er was geen andere 
keuze. Met een urgentie verklaring kwamen we daar terecht.
 Door de jaren heen hebben we daar van alles gezien en  
meegemaakt, van auto ongelukken tot de bekende blokkade van  
de bewoners van de Vinkenslag. 
 Ik heb ook goede herinneringen aan deze locatie, de geboorte van 
mijn dochter, en we hebben ook goede buren en vrienden gemaakt.
 De werkzaamheden voor de A2 tunnel zijn er in 2011 begonnen! 
Bomen werden gekapt, net daarna was het hele gebied vol met  
kruisen, ik maakte deze 2 foto’s vanaf het balkon thuis.
  Leefbaar kwaliteit was er niet meer, tenminste niet zoals vroeger, 
geluidsoverlast, slapeloze nachten, en alsof het niet genoeg was: 
mijn vrouw werd ook ziek, daardoor zijn we daar vertrokken. 
 Wat ik nooit vergeet is wat ze zei toen zij nog leefde: schandelijk! 
Jij moet ziek worden om in aanmerking te komen voor een andere 
woning!
 Helaas kon zij niet genieten van de rust die ik en mijn dochter 
nu hebben, ver weg van het A2 kruispunt Geusselt!
 Over een aantal jaren zal het een mooie locatie zijn, en alles wat 
er gebeurde rond dit kruispunt voor en tijdens de bouw van de A2 
tunnel, zal maar door weinig mensen herinnerd worden. Gelukkig 
of niet ben ik er een van!

Met vriendelijke groet!

M. Pozo



Monique van Kerkhof

Voetstappen in het gras
 
Geruchtmakende publieke werken. 
Grootschaligheid en stoffige dekgrond.
Dreunende mammoets.
De aarde, die trilt systematisch.
 
De onrust nabij,
onderliggende dekgrond 
en opkomende irritaties.
 
In deze hete zomertijd
het tumult van de stad
met schreeuwende kleuren 
van reclamezuilen.
 
Een zucht naar de zwoele aarde
van droog zand 
naar vers gras.
 
A2, een groene loper,
van zindelijk gras.
 
Uit mijn schoenen
uit mijn sokken
slippers vrij.
Lopen met blote voeten
soepel van hak tot teen
teen tot hak.
Een verademing.
 
Mijn voetstap,
een spoor van alles wat geweest is.
De werkelijkheid die ik nooit zie
wat een letterlijke actie is
van een voetstap.
Er is alleen slechts een snel spoor.
Geen weg terug en het overige is een 
illusie.
Het gisteren en de tijd en ruimte van  
morgen ontbreekt simpelweg.

Op A2, Groene loper naast me, hoor ik 
voetstappen.
ga ik dieper door mijn knieën en kijk. 
Kijk beter naar het buigend gras en  
opvolgende liftende kracht.
 
Ik grijp het grasrijk met de tenen.
De kracht van zwaarte en ik leg mijn  
borst neer
op het prikkelende gras.
En voel de geur van zuiver.
Het smaakt naar groen.

Nu, aan de rand van een illusionaire 
tunnel
zinkend in de koelte van de aarde
graaf ik dieper en dieper.
Mijn hoofd rust, gedachten snijden
naar verre verledens.
Geen overbodige verlangens van  
behoeftes,
maar van visuele suggesties.

P.S. Honden aan de lijn

mmondesign.wix.com/org



Pim Tabak 

Afbraak en opbouw, een staat van verandering, daar houd ik van. 
Het is bevrijdend, abstract, ogenschijnlijk chaotisch maar met heel 
veel structuur. En niet ‘af’, zodat er veel te bedenken valt. 
 De uitdaging bij het verbeelden van deze toestand is om de 
essentie, de sfeer te treffen zonder te verdwalen in de complexiteit 
van de vele details.
Aan de bouw van de tunnel kan ik wat dat betreft mijn hart ophalen.
 Ik werk met permanent inkt op papier of met olieverf op doek. 
Twee heel verschillende technieken: de ene direct, onuitwisbaar en 
transparant, de andere intensief en gelaagd. Met inkt kan ik  
spontaan werken, met olie kan ik diep gaan. Vaak is de keus voor 
het een of het ander een praktische: een kwestie van beschikbare 
tijd of plaats. 
 De ondertunneling brengt verbondenheid in mijn leef
omgeving. Een ieder heeft er op de een of andere manier mee te 
maken, dat schept een band. Het is net of alles een beetje wakker 
geschud wordt. 
 Bovendien is het een vriend, die tunnel in wording, een  
metgezel die belangrijke gebeurtenissen in mijn leven flankeert, 
die ik dagelijks tref, waar ik ’s nachts naar luister. Op afstand. 
Hoe het zal zijn als het eind van de werkzaamheden nadert,  
wanneer alles tot rust komt weet ik niet. 
 Bijdragen aan deze expositie is bijzonder en noodzakelijk.  
Bijzonder is het om mijn werk samen te brengen met dat van  
anderen tot een verzameling individuele impressies van een  
gedeelde gebeurtenis. Dat is uniek.
 En het is een artistieke noodzaak om de menselijke reactie op 
deze grote verandering expliciet te maken. Dat biedt houvast bij 
het gedijen ervan. Die taak hebben wij als kunstenaar.

Aanleg van de zuidelijke tunnelingang vanaf het viaduct station  
Randwyck. Permanent inkt op papier 25 x 35cm.
www.iNmagination.com
pim@iNmagination.com



Pim Tabak 

Tunnelballade, 2013

Deze Stad

ze larderen mijn stad, graven een gat tussen toekomst en zo als het was
de aarde ligt open de ribbenkast bloot en het tocht in het benige lijf
waar het Maasdal voorzichtig de adem inhoudt, de massa zich voegt in de rij
vlot het graven, de moten, met horten en stoten komt zuid, komt noord
naderbij
 
deze stad, met handen gevormd uit water en klei
zo, als het was, zo als het ooit is begonnen
met water en klei wordt de damwand gestut, een weg voor ‘t kunstwerk gebaand
over een brug, onder een duiker, een tunnel, de tunnel 
er doorheen

neem een voorbeeld aan het water
laat je leiden door het spoor

verdwijn in de omhelzing
van de stad

deze stad
laat je door

stil de stad, stil de nacht, oorverdovend gedruis
hijsen, stampen, ankers, storten, horten, stoten,
als de aarde zich sluit, het litteken heelt, groeit er een paradijs
deze weg . . . . . . . . . . . . een stippellijn gaat weg en geruisloos 
voorbij

refrein
   

rood, aan rood droomt de avondspits, de lange loper van stempels voorbij
deze stad, te groot voor de weg naar de zon, de poort naar Europa te klein
in naam van de Koning wijs ik de weg, ik omhels en ik blijf
ik ga door

neem een voorbeeld aan het water
laat je leiden door het spoor

verdwijn in de omhelzing
van de stad

deze stad
laat je door



Remy Frints

Vluchtigheid van de A2

Een week voor de kerstdagen van 2010 vroeg een vriend of ik een 
foto wilde komen maken van de muurtekening die hij met zijn 
kinderen gemaakt had. Hij woonde op dat moment in een ap
partement aan de Viaductweg en moest zijn woning nog voor de 
jaarwisseling verlaten. De flats zouden in het nieuwe jaar gesloopt 
gaan worden.
 Terwijl de laatste verhuisdozen ingepakt werden, maakte ik een 
foto van de vrolijke tekening. Omdat ik nog wat tijd over had en de 
schemering langzaam inzette, besloot ik ook nog enkele opnames 
in en om het flatgebouw te maken. Ik had op dat moment nog geen 
concrete plannen voor die opnames. Ik zou wel zien of ze nog eens 
van pas zouden komen…
 Toen Avenue2 en de gemeente Maastricht enkele maanden 
later de bomen langs de Geusselt gingen kappen, besloot ik het A2 
project, met name rond de wijken Wittevrouweveld en Limmel, 
te gaan fotograferen. In die tijd stond de website van Avenue2/A2 
Maastricht nog in de steigers en was er weinig informatie en  
beeldmateriaal beschikbaar. Daarom bouwde ik mijn website  
‘Zicht op A2’, waarop ik in beeld wilde brengen wat er allemaal 
gebeurde rondom dit grote bouwproject. 
 Vooral de tijdelijkheid van alles omtrent de werkzaamheden 
wilde ik vastleggen. Iedere keer wanneer ik langs de sloop en 
bouwwerkzaamheden liep, waren er nieuwe situaties, doorkijkjes, 
structuren en lijnenspellen te ontdekken, die vaak ook nog een 
mooie blik gaven van wat er was en wat er nog ging komen. 
 Ruim een jaar lang heb ik bijna wekelijks mijn rondje langs 
de A2 kunnen lopen, totdat het te moeilijk begon te worden om 
de interessantste situaties te fotograferen. Het merendeel van de 
gefotografeerde onderwerpen is inmiddels niet meer te zien. Juist 
daarom wil ik op de A2 EXPO laten zien hoe Maastricht er ‘slechts’ 
tijdelijk heeft uitgezien.
 Een vleugje nostalgie uit de recente geschiedenis.

Remy Frints - Zicht op Fotografie
www.zichtopfotografie.nl
info@zichtopfotografie.nl
+31 (0)6 103 486 82



Rineke Kroon

Ik woon op steenworp afstand van de A2 
tunnelbouw en heb vanaf het begin  
geboeid gekeken naar de opeenvolging 
van veranderende beelden, vol dynamiek.
 Ik kreeg algauw behoefte om erover 
te gaan schilderen en tekenen, om de 
uiteenlopende emoties van bewondering 
tot afschrikking te uiten.
 Fascinatie voor de ruimtelijkheid van 
het lijnenspel; de totale chaos waar  
langzaamaan orde in wordt aangebracht.
 Het herinnerde mij aan de bouw van 
de Noorderbrug, in Maastricht in 1983, 
’84, ’85, van welk bouwproces ik ook een 
serie aquarellen gemaakt heb.
 Mijn schilderijen zijn voornamelijk 
in aquarel, omdat het spontane, open 
karakter en transparantie van de aquarel
verf zich ideaal lenen om een stemming 
of atmosfeer tot uitdrukking te brengen.

A2 tunnelbouw, omgeving Nassaulaan.  
Plaatsen van stempels in september 2012.
Aquarel 54 x 43 cm. 

Burgemeestersplein 13
6224 VT Maastricht



Vincent van den Bergh

Wat heeft mij bewogen om een reportage van de A2-tunnel te maken?
Mijn hobby is: foto en videograaf. Als achtergrond heb ik een  
technisch beroep en fotografeer ik al 50 jaar. Maar de belangrijkste 
motivatie is de techniek van zeer dichtbij te bekijken en door mijn 
hobby deze techniek aan meer mensen te laten zien.
 Uitgangspunt is de film van de A2-tunnel zo spannend mogelijk 
te maken. Dit om de toeschouwer GEEN gelegenheid te geven om 
andere dingen te doen dan naar de presentatie van de A2-tunnel te 
kijken! Dat is de uitdaging.

Welke technieken heb ik gebruikt:
1. fotografie, fotocamera
2. fotografie, TimeLaps, fotocamera en GoPro
3. video, fotocamera en de GoPro
4. rail en dolly

Hoe ben ik te werk gegaan?
In 2011 ben ik begonnen met TimeLaps (dat zijn foto’s, maar dan 
heel veel, duizenden, achter elkaar gezet). Dan krijg je een film van 
bijvoorbeeld het plaatsen van de damwanden bij de Geusseltvijver 
maar ook het graven voor de damwanden. Ook heb ik onder 
andere gebruik gemaakt van een maatstok (deze wordt in de bouw 
gebruikt om ruimtes op te meten). De opnames werden op 11 meter 
diepte gemaakt, vanaf de bruggen die over de A2-tunnel zijn  
gebouwd. Met deze maatstok kon ik op de tunnelvloer komen. 
Deze unieke opnames van de bouw, werden na 4 weken verboden 
door de directie van de A2-tunnel in verband met zogenaamd  
gevaar tijdens het opnemen (mensen zouden kunnen schrikken)!
 Omdat ik zoveel technieken gebruik, ben ik op zoek gegaan naar 
een programma waarmee een film kon worden geproduceerd.  
Hiervoor gebruik ik Final Cut Pro en Motion. Dit alles bij elkaar 
heeft geresulteerd in deze A2-tunnel productie. De films zijn te 
zien op Vimeo.   

Veel kijkplezier.
Vincent van den Bergh

www.vimeo.com/vincentvdbergh  
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