
Deze winter fi etsen we door 
in Maastricht, Heerlen en Sit-
tard-Geleen. Iedereen doet dat op 
zijn eigen manier, met een gewone 
fi ets, een mountainbike, racefi ets 
of met een e-bike. Fietsen in de 
winter is natuurlijk anders dan in 
de zomer. Zeker met een elek-
trische fi ets. We hebben de vijf 
belangrijkste tips om ook tijdens 
winterse omstandigheden door te 
kunnen fi etsen met je e-bike voor 
je op een rij gezet.

#1 Houd rekening met een langere 
remweg bij een glad wegdek
Het blijft oppassen op een fi ets bij 
gladheid, maar omdat de elektri-
sche fi ets wat zwaarder is dan een 
gewone fi ets heeft hij ook een iets 
stabielere wegligging. Houd wel 
rekening met een langere remweg 
bij een glad wegdek. 

#2 Schoonspuiten die fi ets na een 
winters tochtje!
Na een fl inke rit door sneeuw en 
pekel is het slim om je fi ets even 
schoon te spuiten. Als dat een keer 
niet lukt, dan is het geen ramp. De 
harde laklaag beschermt je fi ets te-
gen heel wat invloeden van buitenaf.

#3 Laad je accu binnen op
Wanneer je elektrische fi ets deze 
winter stilstaat, is het beter om de 
accu eruit te halen en deze binnen 
op te laden. Gelukkig zijn de meeste 
accu’s op elektrische fi etsen gemak-
kelijk uitneembaar en is het een 
eenvoudige klus om dat uit voorzorg 
even te doen. 

#4 Een winters ritje kan zeker, 
maar niet onder de -10 graden!
Houd er rekening mee dat alle accu’s 
in de winter minder goed presteren 

dan in de zomer. Dat betekent dat 
je ‘s winters minder kilometers uit 
je accu haalt dan zomers. Onder 
de 5 graden zit je ongeveer op 25% 
verlies. Bij temperaturen onder de 
-10 graden is het beter om de e-bike 
te laten staan en te kiezen voor een 
gewone fi ets.

#5 Zet je fi ets in het vet voor de 
eerste sneeuwval
Wat wel handig is, als je dat nog 
niet gedaan hebt, is om een on-
derhoudsbeurt te doen voordat de 
echte sneeuwval eraan komt. Als 
alles goed in het vet zit, kunnen alle 
onderdelen van je fi ets wel even 
tegen een stootje. Niet vergeten: zorg 
voor werkende verlichting en goede 
zichtbare kleding op je fi ets. 

Bronvermelding Cycle Center, 
e-bikez.nl en ANWB. 

“Sinds ik wethouder ben, laat ik 
me nauwelijks nog verleiden om 
de auto te pakken. Ik ben er nog 
strikter in geworden, omdat ik me 
bewust ben van mijn voorbeeld-
functie. Als ik al niet fi ets, hoe 
moet ik dan kunnen vertellen dat 
fi etsen goed is?” 

In beweging
“Doorfi etsen in de winter voelt 
niet als ‘volhouden’. Het is juist 
fi jn om buiten in beweging te zijn! 
Het weer zit meestal ook best mee. 
Ik heb hooguit tien dagen per jaar 

een regenpak aan. Op kou kun je je 
kleden. Ik heb een paar extra dikke 
handschoenen tegen echte snerpen-
de kou.”  

Sneller dan snel
“Ik heb een speedbike aangeschaft 
om niet bezweet aan te komen op 
mijn werk of andere afspraken. Ik 
woon in Itteren op zeven kilometer 
van het Stadhuis van Maastricht, 
mijn werkplek. Op mijn speedbike 
ben ik er sneller dan met welk ander 
vervoermiddel dan ook. A� ankelijk 
van de drukte in het verkeer, parke-

ren en lopen van de auto naar het 
Stadhuis kost het altijd meer tijd dan 
ik er nu over doe op de fi ets.” 

Meer fi etskilometers
“Ik daag iedereen in onze stad uit 
om te gaan fi etsen. Laten we alle-
maal meer fi etskilometers en minder 
autokilometers maken! Dat is goed 
voor jezelf, voor je werkgever en 
voor je kinderen. We zijn immers de 
eerste generatie die de klimaatver-
andering meemaakt en uiteindelijk 
de laatste die er wat aan kan doen!”

In 2018 is de infrastructuur voor 
het nieuwe Noorderbrugtracé 
grotendeels afgerond. 2019 staat 
in het teken van a� ouw. Tot in het 
voorjaar wordt er gewerkt aan de 

fi etspaden tussen de Noorderbrug 
en de Boschstraat/Bosscherweg. 
Medio 2019 moet ook het nieu-
we Frontenpark klaar zijn. Op de 
website van Noorderbrug Maastricht 

lees je alvast meer over deze en 
andere (a� ouw)klussen. Lees meer 
via www.noorderbrugmaastricht.nl/
vooruitblik-2019

5x zo fi ets je ook met je e-bike de winter door!

Wethouder Gert-Jan Krabbendam fi etst door

2019: a� ouw Noorderbrugtracé

Nieuwe parkeertarieven
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Saskia Eggen, een van de deelnemers aan Heel Maastricht Fietst trotseert de 
winter op haar e-bike. Fotografi e Aron Nijs.

Luchtfoto met zicht op de Noorderbrug en het Belvédèregebied in ontwikkeling. Fotografi e Aron Nijs.

Parkeervoorziening Dagtarief Min / € 1,-
Stadspark € 6,60 N.v.t.
Cabergerweg € 9,- 42 minuten
Bonnefanten € 9,- 42 minuten
Colonel € 14,- 27 minuten
De Griend € 14,- 27 minuten
Plein 1992 € 14,- 27 minuten
P+R Centraal Station € 14,- 27 minuten
Sphinx € 14,- 27 minuten
Bassin € 25,- 21 minuten
Mosae Forum € 25,- 21 minuten
OLV-parking € 25,- 21 minuten
Vrijthof € 35,- 16 minuten

Sinds 1 januari 2019 gelden er 
nieuwe parkeertarieven in Maas-
tricht. Bezoek je met de auto het 
stadscentrum, maak dan gebruik 
van onze reis- en parkeertips. 
Zo kies je de parkeerplek die het 
beste aansluit bij de aard van je 
bezoek: veel of weinig tijd, dicht-
bij je bestemming of iets verder 

lopen, groot of klein budget.

In het algemeen geldt:
•  Kom je vanaf de snelweg? Dan 

is het slim en goedkoop om via 
P+R Maastricht Noord of Zuid te 
reizen. Bij P+R Noord parkeer je 
altijd gratis, bij P+R Zuid parkeer 
je gratis als je een dagretour met de 

bus afl egt. Vanaf beide P+R-terrei-
nen brengt buslijn 10 je voor € 2, 
p.p. naar hartje stad en weer terug 
(groepsticket voor 3-5 personen 
kost € 5,-). 

•  Parkeer aan de kant van de Maas 
waar je vandaan komt. Dan heb je 
minder last van eventuele ver-
keersdrukte op de Maasbruggen.


