
Van 3 tot en met 5 maart 2019 kleurt Maas-
tricht weer rood-geel-groen. We informeren 
je hoe jij voordelig en slim naar het centrum 
van de stad reist tijdens carnaval 2019. 

Reis voordelig met de borrelbus
Tijdens carnaval veilig thuis? Pak dan op zon-
dag, maandag en/of dinsdag de nachtborrelbus 
vanaf de halte Boschstraat/Maagdendries. 
Koop nu al kaartjes in de voorverkoop via de 
website van Arriva. Een kaartje kopen kan ook 
bij de chauffeur in de Borrelbus met je pinpas 
en is dan alleen als enkele reis geldig. 

•	 	Streek	borrelbussen	(lijn	150,	153	of	154)	naar	
Gulpen,	Eijsden	en	Valkenburg:	€	7,50	per	
persoon per dag.

•	 	Stad	borrelbussen	(lijn	151,	152,	155,	156	of	
157)	naar	Heer-De	Heeg,	Amby,	 
Bunde-Meerssen,	Malberg,	Daalhof-Wolder:	
€	5,-	per	persoon	per	dag.

Je kunt in de voorverkoop ook een passe- 
partout voor drie dagen kopen, voor de 
stadsbus	kost	dit	€	12,-	per	persoon	en	voor	de	
streekbus	€	20,-.	

Tip:	Het	is	voordeliger	om	je	ticket	online	te	
kopen. Alleen dan is je heenreis naar Maas-
tricht met de reguliere bus ook gratis.

OV
Tijdens	de	carnavalsvakantie	(3	t/m	9	maart)	
rijden de bussen van Arriva volgens de va-
kantiedienstregeling. Op carnavalsmaandag 
(4	maart)	rijden	de	Arriva-bussen	volgens	de	
zondagdienstregeling. Op Carnavalsdinsdag  
(5	maart)	rijden	de	Arriva-bussen	volgens	de	
zaterdagdienstregeling. Kijk voor meer infor-
matie en de complete dienstregeling op:  
www.arriva.nl/carnaval.

Fiets
Ook dit jaar zijn de overdekte fietsenstallingen 
Kesselskade, Markt en Vrijthof tijdens de car-
navalsdagen	(3	tot	en	met	5	maart)	gesloten,	
omdat de toegangsroutes geblokkeerd of afge-

sloten zijn door de verschillende activiteiten in 
de stad. Je kunt je fiets wel stallen in een van 
de vele openluchtstallingen in Maastricht of 
in de overdekte fietsenstalling met toezicht bij 
het station in Maastricht.

Meer informatie
Neem contact op met de Klantenservice van 
Maastricht	Bereikbaar	via	+31	(0)43	799	94	
09	of	bel	met	telefoonnummer	14043	van	de	
Gemeente Maastricht. Je kunt je vragen ook 
mailen aan  
klantenservice@maastrichtbereikbaar.nl.

Maastricht Bereikbaar en haar partners 
hebben in het jaarprogramma voor 2019 
afspraken gemaakt om te werken aan 
toekomstgericht reizen voor bezoekers van 
de stad Maastricht, inwoners, werkgevers 
en hun medewerkers. De contouren van de 
eerste projecten waar mobiliteit én leef-
baarheid voor een gastvrije binnenstad hand 
in hand gaan zijn inmiddels zichtbaar

Van stad en regio goed bereikbaar houden 
tijdens	 de	 aanleg	 van	 de	 A2-tunnel	 en	 de	
nieuwe Noorderbrug maken we nu een vol-

gende stap. Gert-Jan Krabbendam voorzitter 
van de stuurgroep Maastricht Bereikbaar en 
wethouder van de gemeente Maastricht, legt 
uit: “Onze ambities reiken verder. Bezoekers 
zijn inmiddels vertrouwd met reisinfo via  
maastrichtbereikbaar.nl. Een belangrijke vol-
gende stap is nu om het verkeer duurzamer te 
maken, om zo niet alleen de bereikbaarheid 
verder te verbeteren, maar ook de leefkwaliteit 
en luchtkwaliteit te optimaliseren.” 

Slimme bevoorrading horeca
Samen	 met	 Hanos,	 Sligro,	 Daily	 Fresh	 Food,	
Bidfood	en	Becker-Royen	werken	we	aan	een	
schonere en stillere bevoorrading van de ho-
recaondernemers aan het Onze Lieve Vrou-
weplein,	 Vrijthof	 en	 Markt	 in	 Maastricht.	 De	
geparkeerde vrachtauto’s met nu nog draaien-
de dieselmotoren voor de koeling zijn tegen de 
zomer	aangesloten	op	elektriciteit.	De	locaties	
van deze stroomvoorzieningspunten worden 
in afstemming met de gemeente, bewoners en 
ondernemers bepaald. 

Transport e-bike
Een andere mogelijkheid om de horeca schoon 
en stil te bevoorraden is via een e-cargo bike. 
Ondernemers kunnen twee weken gratis de 
elektrische bakfiets van Maastricht Bereikbaar 
proberen voor hun bedrijf. Kijk voor alle mo-
gelijkheden op www.maastrichtbereikbaar.nl/
transport-e-bikes.

Slimme inzameling afval
In	 het	 stadsdeel	 Wyck	 van	 Maastricht	 wordt	
onderzocht hoe het commerciële afval slimmer 
kan worden opgehaald. Broodnodig, aangezien 
winkeliers, horecaondernemers en inwoners 
hun afval nu nog gescheiden en apart aanbie-
den en veel ondernemers zelfs hun eigen afval-

inzamelaar	hebben.	Samen	wordt	bekeken	hoe	
logistieke stromen te bundelen en hoe te gaan 
werken met minder afvalinzamelaars.

Fietsaanpak Maastricht krijgt vervolg
Een andere manier van bevoorrading. Een an-
dere manier van afvalinzameling. Anders gaan 
denken en doen ten gunste van mobiliteit en 
leefbaarheid in de binnenstad is een proces 
van lange adem. Zo ook ander fietsgedrag. Vo-
rig jaar heeft Maastricht Bereikbaar in opdracht 
van de gemeente Maastricht een informatie- en  
bewustzijnscampagne gevoerd om de fiets-

overlast op het stationsplein te verminderen en 
het gebruik van de nieuwe ondergrondse stal-
ling	te	vergroten.	De	combinatie	van	voorlich-
ting, inzet van fietscoaches en tenslotte hand-
having	heeft	goed	gewerkt.	Deze	aanpak	krijgt	
ook	in	2019	een	vervolg.	Daarnaast	wordt	vanaf	
1	 maart	 gestart	 met	 de	 voorbereidingen	 voor	
een	fietsaanpak	in	de	Helmstraat	en	de	Katten-
straat. Omdat iedere plek anders is, wordt per 
locatie bekeken welke oplossingen er zijn en 
welke maatregelen er genomen kunnen wor-
den. Gedragsverandering vraagt om continue 
aandacht.

Slim en voordelig reizen tijdens carnaval in Maastricht

Mobiliteit én leefbaarheid gaan hand in hand

Alternatieve horeca bevoorrading via de e-cargo 
bike. Fotografie: Françoise van den Broek. 

Ton Wanders: “Sluit je niet op in de auto, maar 
pak de fiets!”  Fotografie: Aron Nijs. 

“Vijf dagen per week fiets ik vanuit mijn 
woonplaats Margraten op mijn e-bike naar 
mijn werk in Maastricht. Ik zou niet anders 
willen. Op de fiets krijg je de kans om het 
landschap om je heen echt te ervaren en te 
voelen. Sluit je niet op in de auto, maar pak 
de fiets! ” 

Omfietsen voor de lol
“Op de fiets ervaar je de seizoenen extra intens. 
Als ik vanuit het plateau van Margraten omlaag 
fiets naar het rivierdal van de Maas voel ik het 
klimaat vaak echt veranderen. Ik prijs me ge-
lukkig dat ik door zo’n prachtig landschap naar 
mijn werk mag fietsen. Om de variatie erin te 
houden, daag ik mezelf uit om steeds weer een 
andere route te fietsen. Ik fiets graag om! Alleen 
als ik een zakelijke afspraak elders heb, pak ik 
de auto of de bus.”

Ton Wanders fietst door 


