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  Oude tracé Noorderbrug vanuit de lucht - april 2016.  
 



  Knooppunt Kruisdonk met de verknoping A2/A79   
  en verbindingsweg naar Beatrixhaven – maart 2017.  
 





  Bijeenkomst voor aangesloten werkgevers - december 2017.  
 



  Overheid en bedrijfsleven in gesprek over slimme mobiliteit voor stad en regio.  
 









  Ondertekening bereikbaarheidsverklaring voor de start van Beter Benutten 1 - 14 mei 2012.   
  Van links naar rechts: Peter Doveren, directeur Customer Management Vodafone Netherlands,  
  minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en burgemeester Onno Hoes van Maastricht.  

  Ondertekening van het programma Beter Benutten Vervolg voor regio Maastricht - 11 december 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=ijSF4kQMjxY&list=UUej87AYFuudwpsmjk5oAbog&index=60&frags=pl,wn






  Informatiebijeenkomst over tweeweekse afsluiting Noorderbrug voor   
  binnenstadondernemers - zomer 2017.  

  Aangesloten werkgevers spreken over de toekomstige samenwerking - eind 2017.  



  Passen en meten. De tunnelbouwkuip voor A2 Maastricht   
  met ernaast de tijdelijke autoweg (links) en de bouwweg (rechts) - 2014.  



Met voordelige probeeracties

www.maastrichtbereikbaar.nl/beweging



   Alain Gorissen van Brandweer Zuid-Limburg is de 2.500e deelnemer aan Ontdek de e-bike –  
  december 2017.  





De slimme-reis-check  
doe je vóór vertrek



  Sloop van de oude Noorderbrug om plaats te maken voor de inschuifoperatie van het nieuwe brugdeel.  
  Hiervoor was in de zomer van 2017 de Noorderbrug twee weken afgesloten voor verkeer.  

  Een appeltje voor slimme reizigers tijdens de vierweekse afsluiting van afrit 55 A2 - april 2014.  







Bedankt!

www.maastrichtbereikbaar.nl

Van 7 tot 21 augustus was de Noorderbrug afgesloten voor alle verkeer. In 2 weken is  
er een topprestatie verricht. Door de bouwers, maar ook door alle slimme reizigers.  
Grote verkeershinder is uitgebleven. We zijn dan ook super trots op iedereen die de 
auto heeft laten staan, de spits heeft gemeden en/of heeft meegedaan aan onze slimme 
reisacties. Natuurlijk hopen we dat het goed is bevallen en je slim blijft reizen, door 
(wat vaker) de fiets of het OV te pakken of gebruik te maken van een P+R. En tegen  
alle inwoners, forenzen en bezoekers van de stad zeggen we: bedankt voor je begrip  
en geduld de afgelopen 2 weken.
 
Nieuwe verkeerssituatie
Inmiddels rijdt autoverkeer over de nieuwe Noorderbrug en zijn de rijroutes anders.  
Wees alert en let goed op de borden! Meer info:

Samen hebben we Maastricht 
bereikbaar gehouden!



  Een brugje om: campagne om het omfietsen tijdens de langdurige afsluiting   
  van het fietspad Noorderbrug leuker te maken.  

  Sloop van de oude Noorderbrug tijdens de tweeweekse afsluiting - zomer 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=oTysM6FVPVY&index=34&list=UUej87AYFuudwpsmjk5oAbog


  Via de actie King of the Road werden slimme reizigers in de spotlights gezet en maakten   
  zij kans op koninklijke prijzen - voorjaar 2018. Aanleiding was het bezoek van   
  Koning Willem-Alexander en de ingebruikname van de Groene Loper.  

  Reizen met de fiets of e-bike, met het OV of via een P+R is gezond, goed voor het milieu   
  en zorgt voor minder drukte op de weg. Elke beweging telt!  

https://www.youtube.com/watch?v=kBEQ6M1Y2d8
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december 2017 77.150 8.732 6.072 1.625 248 
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Meer informatie en direct aanmelden: 
www.komop.nu/ov

VIER WEKEN
GRATIS
met trein
of bus

Wegens succes verlengdAanmelden tot 15 december 



https://www.youtube.com/watch?v=alMLy9y0FeI&list=UUej87AYFuudwpsmjk5oAbog&index=59


  Op drukke dagen krijgt de evenementenfietsenstalling een plek in de stad.  







  Diverse (motivatie)acties voor slimme reizigers tijdens de tweeweekse   
  afsluiting van de Noorderbrug - zomer  2017.  

“Via Ontdek de e-bike hebben al meer dan  
2.700 mensen een e-bike geprobeerd. Daar zijn  
we trots op. De actie weet forenzen te overtuigen 
dat de e-bike een interessant alternatief is 
voor de auto. Natuurlijk gaat zo’n project niet 
vanzelf, er gaat veel werk in zitten. Vooral qua 
service en informatievoorziening. We maken het 
werkgevers zo gemakkelijk mogelijk om mee 
te doen en de actie beschikbaar te maken voor 
medewerkers. In de toekomst willen we verder 
doorpakken, onder andere op de aanschaf 
van e-bikes. Hier laten we nog kansen liggen. 
Veel deelnemers vinden het na een positieve 
probeerervaring een grote stap om een e-bike 
aan te schaffen. We onderzoeken nu samen met 
werkgevers en marktpartijen hoe we dat proces 
beter kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door 
samen met werkgevers te kijken naar goede  
fiets- en leaseregelingen.”

Joost Beenker,  
Projectleider Fietsimpuls van 2012-2017



https://www.youtube.com/watch?v=gjyszQ0O93Q&frags=pl,wn


  Maastricht Bereikbaar zet fietsers en OV-ers in het zonnetje met een traktatie.   
  Bedankt dat je slim reist! - zomer 2017.  



71

  P+R Maastricht Noord en Zuid: gratis parkeren aan de rand van de stad en voordelig   
  verder reizen met de bus naar hartje centrum.  



https://www.youtube.com/watch?v=m7vx6OVMZTA&feature=youtu.be












https://www.youtube.com/watch?v=R8397sX7va0&list=UUej87AYFuudwpsmjk5oAbog&index=58
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