
Wat hebben we met z’n allen goed doorge-
fietst deze winter tijdens Heel Maastricht, 
Heerlen en Sittard-Geleen Fietst! Maar 
liefst 118 deelnemers, verspreid over de drie 
steden, fietsten door met hun eigen fiets, 
e-bike of speedbike. Van onze probeeractie 
voor de e-bike of speedbike maakten 160 
deelnemers gebruik. 

Iedereen die zich via onze website aanmeldde 
voor onze actie, maakte kans op een mooie 
prijs. De verhalen en mooie plaatjes van alle 
deelnemers zijn te lezen via de website van 
Maastricht Bereikbaar: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen.

Voor elke gemeente een boom
Fietsen is niet alleen lekker en gezond, maar 
ook goed voor het milieu. Samen zorgen we 
voor minder CO2-uitstoot, elke keer als we 
de auto laten staan. In elke deelnemende 
gemeente planten we in het voorjaar een boom 
of andere vorm van groenvoorziening. Op die 
manier halen we nog eens extra CO2 uit de 
lucht. 

P+R-terreinen aan de rand van Maastricht 
zijn belangrijk om de (auto)druk op de bin-
nenstad te verminderen. In 2018 maakten 
160.000 forenzen gebruik van P+R Maas-
tricht Noord. P+R Maastricht Zuid bleef 
steken op 5.500 parkeerders. De samen-
werkende partners gemeente Maastricht, 
Maastricht Bereikbaar, Arriva en MECC 
Maastricht hebben besloten P+R Maastricht 
Zuid met ingang van 29 maart te sluiten 
en op zoek te gaan naar andere kansrijke 
locaties.

P+R Maastricht Zuid gelegen in de parkeerga-
rage P5 van MECC Maastricht startte in 2017 
als proef voor automobilisten uit het zuiden en 
oosten van Maastricht om het centrum tijdens 
de afsluiting van de Noorderbrug en op druk-
ke dagen bereikbaar te houden. Bezoekers en 
forenzen konden bij P+R Maastricht Zuid gra-
tis parkeren als ze verder reizen naar het cen-
trum met buslijn 1, 5 (tegen regulier tarief) of 10 
(voor €2,- p.p. voor een dagretour).

Parkeerguides en info langs de weg
Sinds de opening in 2017 werd doorlopend be-
kendheid gegeven aan deze P+R-locatie on-
der anderen met de inzet van parkeerguides 
op drukke dagen en de inzet van Dynamische 
Route-informatiepanelen (DRIPS) langs de 
weg. Ondanks al deze promotie bleef het aantal 
gebruikers achter. De afstand van de snelweg 
tot aan de P+R en de afstand tot aan de bushal-
te blijken relatief gezien (te) groot.

Alternatieven?
Parkeren in parkeergarage P5 van het MECC 
kan na 29 maart nog steeds tegen het reguliere 
tarief van maximaal €15,- per dag. Bezoekers 
en forenzen kunnen gebruik gaan maken van 
P+R Maastricht Noord. Parkeren is daar altijd 
gratis en doorreizen naar hartje Maastricht 
met de bus, trein, of (deel)fiets is goedkoop. De 
samenwerkende partners bieden de huidige 
gebruikers van P+R Maastricht Zuid het alter-
natief om een maand lang gratis te proberen of 
P+R Maastricht Noord een geschikte vervan-
ging is.

Op zoek naar kansrijke P+R-locaties
Door de pilot van P+R Maastricht Zuid en de 
ervaringen met P+R Maastricht Noord is nu 
helder wat (niet) goed werkt. De samenwer-
kende partners gemeente Maastricht, Provincie 
Limburg, Maastricht Bereikbaar en Arriva blij-
ven op zoek gaan naar andere potentieel kans-
rijke P+R-locaties.

Blijf op de hoogte
Volg de ontwikkelingen rondom de P+R-terrei-
nen in Maastricht via onze website en meld je 
aan voor de nieuwsbrief: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuwsbrief.

Het afgelopen jaar zijn de laatste grote 
werkzaamheden voor het infraproject Noor-
derbrug afgerond. Hiermee is de infrastruc-
tuur in en rond Maastricht-West vernieuwd 
en lopen de routes van en naar deze kant 
van Maastricht anders. De Gemeente Maas-
tricht paste geleidelijk de bewegwijzering 
aan in de richting van dit vernieuwde gebied 
dat nu verder gaat onder de naam Sphinx-
kwartier.

Door alle aanpassingen in het wegennet rond-
om de Noorderbrug is de inrit van de voorma-
lige parkeerplaats Cabergerweg verplaatst naar 
de Frontensingel. De naam P Cabergerweg past 
daarom niet langer bij de nieuwe situatie en 
heet daarom vanaf 15 maart officieel P Fronten-
park. Zowel het parkeerterrein Frontenpark als 
het parkeerterrein Sphinx zijn alléén bereik-
baar via de in- en uitrit aan de Frontensingel. 

Gebied in ontwikkeling
Het Sphinxkwartier blijft de komende tijd op 
het gebied van wonen en werken volop in ont-
wikkeling. Op 7 maart opende de woon- en 
 lifestylewinkel Loods 5 haar deuren in de oude 
fabriekspanden van de Sphinx. Wil je een be-
zoekje brengen aan Loods 5?

Lees onze reistips:
•  Het Sphinxkwartier, én daarmee Loods 5, is 

goed bereikbaar met het OV. Meerdere bus-
lijnen van Arriva stoppen voor de deur van 
Loods 5 bij halte Boschstraat/Maagdendries. 

•  Het gebied is ook goed bereikbaar met de 
(deel)fiets. Er zijn genoeg fietsenstallingen en 

een Nextbikestation op de Boschstraat om je 
fiets te stallen. 

•  Met de auto parkeer je voor de deur 
bij parkeerterrein Sphinx of Fronten-
park. Kijk voor de parkeertarieven op  
www.maastrichtbereikbaar.nl/parkeren. 

•  Voor inwoners van Meerssen of bezoekers van 
buiten Maastricht is P+R Maastricht Noord 
een goed alternatief. Hier parkeer je gratis en 
reis je voor € 2,- p.p. verder met buslijn 10. Je 
stapt voor de deur uit in het Sphinxkwartier 
bij halte Boschstraat/Maagdendries.

•  Kijk voor de actuele openingstijden van Loods 
5 op de website van de woonwinkel. 

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelin-
gen in het Sphinxkwartier? Volg de facebook-
pagina ‘Sphinxkwartier Maastricht’ of kijk op 
de website  www.sphinxkwartier.nl.

29 maart 2019: sluiting P+R Maastricht Zuid

Parkeerterrein Cabergerweg wordt Frontenpark

In- en uitrit parkeerterrein Frontenpark en Sphinx. Foto: Fred Berghmans
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Winterfietsersbedankt!
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