
Deze zomer dagen we reizigers uit om in 
beweging te komen en mee te tellen met 
minder kilometers in de file. Met een par-
keerplek buiten het centrum. Met de juiste 
bandenspanning van je eigen auto. Met de 
trein, bus of op de fiets. 
Want, wie met het OV of op de pedalen naar 
het werk gaat, bespaart CO2 en zorgt voor 
een goed bereikbare stad.

Gestart werd op dinsdag 11 juni in de wijk Rand-
wyck dicht bij zes van de bij Maastricht Bereik-
baar aangesloten werkgevers: VodafoneZiggo, 
Provincie Limburg, WML, Mercedes-Benz CAC, 
het Bonnefantenmuseum en Servatius. Ook bij 
de bushaltes op de Randwycksingel ter hoogte 
van Mercedes-Benz CAC en voor het Bonnefan-
tenmuseum werden wincodes uitgedeeld aan 
reizigers die de bus nemen, op de fiets zitten of 
lopend naar het werk gaan. 

Spot het promoteam:
In de maanden juni, juli en augustus delen we 
op stations, bij werkgevers en vele andere loca-
ties in Zuid-Limburg wincodes uit aan duurza-
me reizigers:
•  19 juni: bij de ondergrondse fietsenstalling in 

Maastricht en bij de aangesloten werkgevers 
Rijkswaterstaat en Openbaar Ministerie.

•  20 juni: bij de bushalte voor het Arcus College 
en Zuyd Hogeschool in Heerlen. Medewer-
kers bij Zuyderland Heerlen en Sittard vinden 
een wincode op hun gestalde fiets en in de 
pendelbus tussen de ziekenhuizen in Heer-
len en Sittard. 

•  29 juni: op de Markt in Maastricht tijdens een 
actiedag van het jongerennetwerk JONGR. 

•  1 juli: brengen we de banden van de mede-
werkers en bezoekers van L1 in Maastricht op 
spanning en delen we wincodes uit. 

Check je wincode
Check jouw prijs via de website  
maastricht-bereikbaar.nl/ebt. Tot 21 augustus 
kun je verkregen wincodes verzilveren. De lo-
ting van de prijzen volgt eind augustus. Houd 
deze website ook in de gaten voor alle  actuele 
acties rondom de zomercampagne.

Jolanda Willems, Provincie Limburg: “Fijn 
dat ik als fervente fietser nu ook eens iets kan 
winnen. Ik ga voor 99% met de fiets naar het 
werk. Mijn collega’s gunnen me echt die e-bi-
ke.”
Karin Malherbe, Rijkswaterstaat: “Hier staan 
jullie! Mag ik ook een wincode? Ik reis twee van 
de drie dagen per week met de fiets vanuit El-
sloo naar mijn werk in Maastricht.”
Laura en Maarten, ViaStory: “Goede actie, 
de fiets is in de stad snel, makkelijk, gezond en 
milieuvriendelijk. Een beetje extra beweging na 

het werk is goed als je zowat de hele dag achter 
de computer zit.”

Elke Beweging telt! Doe jij mee deze zomer?

In het glooiende landschap op de grens van België en 
Maastricht bevond zich van 25 mei tot en met 16 juni 
het tijdelijke Wijnrestaurant op het Land (Wrohl). 
Alle dagen waren de 300 dinerstoelen bezet met 
enthousiaste bezoekers. Honderd parkeerplaatsen 
werden aangelegd, maar die waren gelukkig niet no-
dig. 

Verstopt
De parkeerplaatsen werden verstopt achter de bomen 
en in het zicht kwam de fietsenstalling. Restauranthou-
der en vinologe Anneline Doelen hoefde maar weinig 
moeite te doen om mensen te verleiden op de fiets te 
komen. “Het landschap vraagt er bijna zelf om!”

Lekker duurzaam
Restauranthouder en vinologe Anneline Doelen haal-
de alles uit de kast om de CO2-uitstoot laag te hou-
den in haar tijdelijke etablissement: genoeg ruimte 
voor fietsen, meubilair van gerecycled steigerhout en 
extra grote containers die maar 1 keer per week ge-
leegd worden. Medewerkers komen op de fiets en 
dat de kaart vol staat met lokale producten is ook 
geen toeval. Lees het hele verhaal van Anneline via  
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen.

Proef het zelf!
Heb je het wijnrestaurant op het land gemist, maar 
benieuwd naar de Limburgse wijnen? Proef ze bij 
het restaurant Mes Amis van Annaline en zoon 
Patriek of kijk op www.wijnrestaurantophetland.nl.

De beste smaak met de minste CO2!
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In de weekenden van donderdag 4 juli tot 
en met zondag 21 juli staat het Vrijthof 
weer in het teken van de zomerconcerten 
van André Rieu. Net als vorige jaren is het 
hele plein bestempeld tot evenementen-
terrein. We informeren je over de bereik-
baarheid.

Met de fiets: extra evenementenstalling
Stal je fiets in de fietsrekken of fietsenstal-
lingen in onze stad. Er zijn gratis overdekte 
fietsenstallingen met toezicht op de Markt, de 
Kesselskade en de ondergrondse stalling bij 
het Station. Tijdens de concerten staat er een 
evenementenstalling op het Keizer Karelplein 
van vrijdagochtend tot maandagochtend. Fiet-
sen moeten voor het verwijderen van de stal-
ling worden opgehaald. 
o Stal je fiets in de fietsrekken of in de drie 

gratis overdekte stallingen met toezicht: de 

Markt, de Kesselskade en de ondergrondse 
stalling bij het Station. 

o De stalling Markt is geopend volgens de re-
guliere openingstijden. 

Fietsen op het Vrijthof na 16.00 uur verwij-
derd!
De gemeente verwijdert alle (brom)fietsen 
die tijdens de concertdagen na 16.00 uur op 
het Vrijthof staan. De gemeente slaat de ver-
wijderde (brom)fietsen op bij het Fietsdepot, 
Gerardusweg 39. Hier kun je op maandag van 
13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 15.30 
tot 16.30 uur jouw fiets ophalen.

Verkeersmaatregelen rondom het Vrijthof
• Tijdens de concerten is het Vrijthof vanaf 

16.30 uur (behalve in- en uitgang Vrijthof 
garage via Vagevuur) afgesloten voor al het 
verkeer.

• Ook de omliggende straten zijn vanaf 16.30 
uur afgesloten voor al het verkeer (behalve 
voetgangers). Het Vrijthof is van 16.30 uur 
tot 2.00 uur volledig afgesloten.

• Tussen 16.30 en 0.30 uur mogen alleen voet-
gangers met een plaatsbewijs, een toegangs-
pasje of een bandje op het plein.

Aangepaste routes stadsbus
De bushaltes Vrijthof, Tongersestraat, Markt, 
Bouillionstraat, St. Pieterstraat, Calvariestraat, 
Kommel en Helmstraat vervallen tijdens de 
concertdagen voor de lijnen 3, 4, 7, 9 en 48. De 
bus rijdt die dagen via de Maagdendries - Sta-
tensingel - Hertogsingel. Je kunt opstappen 
bij de Boschstraat Markt, Tongerseplein en 
het Koningin Emmaplein. Deze dienstregeling 
is ook al van toepassing op donderdag 27 en 
vrijdag 28 juni van het begin van de dienst tot 
18.00 uur tijdens de opbouw van de concerten.

Extra pendelbussen naar P+R Maastricht 
Noord
Kom je met de auto? Parkeer dan gratis aan de 
rand van de stad bij P+R Maastricht Noord. Na 
afloop van de concerten rijden tot 01.00/01.15 
uur speciale pendelbussen naar P+R Maas-
tricht Noord. Met de auto naar het centrum? 
Houd rekening met extra drukte in de stad en 
wegafzettingen rondom het Vrijthof. Vertrek 
op tijd en parkeer aan de kant van de Maas 
waar je vandaan komt, dan heb je minder last 
van eventuele verkeersdrukte op de Maas-
bruggen (Noorderbrug en John F. Kennedy-
brug).

Meer weten?
Kijk voor meer bereikbaarheidsinformatie en 
alle wegafzettingen rondom de concerten van 
André Rieu op www.maastrichtbereikbaar.nl/
andrerieu

Bereikbaarheid tijdens de concerten van André Rieu 
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