
Kom je met de auto naar Maastricht voor 
of tijdens een van de concerten van André 
Rieu? Parkeer dan gratis aan de rand van 
de stad bij P+R Maastricht Noord. Bus 10 
brengt je voor € 2 p.p. naar hartje stad en 
weer terug. 3 tot 5 personen kunnen samen 
reizen met een groepsticket van € 5.

Speciale pendelbussen rijden ook na afloop van 
de concerten: elk kwartier vanaf 23.45 uur van-
af halte Boschstraat/Markt. De laatste bus rijdt 
om 01.15 uur richting het parkeerterrein. Deze 

tijdelijke regeling geldt voor alle dagen waarop 
André Rieu een concert geeft, maar staat niet 
weergegeven op 9292.nl of Arriva.nl.

Met de fiets: extra evenementenstalling
Stal je fiets in de fietsrekken of fietsenstallingen 
in onze stad. Er zijn gratis overdekte fietsenstal-
lingen met toezicht op de Markt, de Kesselska-
de en de ondergrondse stalling bij het station. 
Tijdens de concerten staat er een evenemen-
tenstalling op het Keizer Karelplein van vrijdag-
ochtend tot maandagochtend. Fietsen moeten 

voor het verwijderen van de stalling worden 
opgehaald. 
•  De fietsenstalling Kesselskade is langer open 

tot uiterlijk 2.30 uur op de dagen van de con-
certen van André Rieu. 

•  De stalling Markt en bij het station zijn geo-
pend volgens de reguliere openingstijden.

Fietsen op het Vrijthof na 16.00 uur 
 verwijderd!
De gemeente verwijdert alle (brom)fietsen die 
tijdens de concertdagen na 16.00 uur op het 

Vrijthof staan. De gemeente slaat de verwijder-
de (brom)fietsen op bij het Fietsdepot, Gerar-
dusweg 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.

Kijk voor alle informatie over bereikbaar-
heid, verkeersmaatregelen en parkeren tij-
dens de concertdagen van André Rieu op  
www.maastrichtbereikbaar.nl/andre-rieu

Extra nachtbussen naar P+R Maastricht Noord na 
concerten Rieu

Maastricht Bereikbaar beloont reizigers 
die meetellen voor minder CO2 deze zomer 
met wincodes. Fervente fietsers Rina en 
John Janssen helpen mee. Vroeg in de och-
tend staan ze paraat met flyers en aandacht 
voor de reizigers. “We waren meteen en-
thousiast over de campagne: Meer mensen  
moeten met de fiets of het OV reizen.  
Veel mensen nemen gelukkig best even de 
tijd voor die boodschap.” 

Alles op de fiets
In de tijd dat John als grafisch vormgever werk-
te in Maastricht, fietste hij elke dag vanuit 
 Rijckholt naar zijn werk. “Een half uur heen en 
weer fietsen was in die tijd heel gewoon.” Van-
uit Scharn doen John en Rina ook bijna alles 
op de fiets. Naar winkels, naar het centrum van 
Maastricht, maar ook naar Aken of Visé. “Daar 
fietst bijna niemand, terwijl je er echt zo bent 
en de route prachtig is.” De auto gebruiken ze 
zo weinig dat ze hem kunnen delen met een 
van hun twee zonen. 

Sociaal bewogen
Rina en John zijn al een paar jaar met pensioen. 
Beiden vinden ze het belangrijk om mee te blij-
ven doen. Bij de afgelopen drie verkiezingen, 
telde het echtpaar bijvoorbeeld stemmen. “Dat 

is hartstikke gezellig. En het houdt ons alert. 
Je wilt natuurlijk niet degene zijn die een fout 
maakt waardoor alle stemmen opnieuw geteld 
moeten worden.” Toen in die pool vrijwilligers 
de oproep kwam om wincodes uit te delen aan 
duurzame reizigers, aarzelden Rina en John 
geen moment. “Maar we willen het wel samen 
doen!”   

Koersen door Limburg
Elke woensdag stappen Rina en John op de pe-
dalen met een vaste groep van zeven fietsers. 
De oudste is al bijna 80. Of het door het fiet-
sen komt, is niet te bewijzen, maar alle fietsers 
zijn nog fit en gezond. Wel kiest John inmiddels 
voor de betere fietspaden als hij de route uitzet. 
Zo kunnen ze aangenaam zo’n 30-35 kilometer 
door het mooie Limburg koersen. Bij materi-
aalpech bij één van de fietsers gaat John aan de 
slag met zijn reparatiekit.

Ook op zondag fietsen Rina en John. Hun va-
kanties brengen ze ook vaak door op de fiets. 
“Een aanrader is de Pieterpadroute. In veertien 
dagen hebben we de prachtigste stukken van 
Nederland gezien. Voor ons is dat leuker dan 
kamperen. Fietsen geeft een gevoel van vrij-
heid, heerlijk die wind door je haren voelen.” 

Rina en John Janssen tellen mee voor minder CO2
“We gunnen iedereen de vrijheid van de fiets” 
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Tweede buslijn vanaf P+R 
 Maastricht Noord
Vanaf medio juli wordt de halte P+R  Maastricht 
Noord toegevoegd aan buslijn 30, die rijdt 
 tussen Sittard en het station van Maastricht. 
Vanaf het gratis parkeerterrein P+R  Maastricht 
Noord kun je dan ook met buslijn 30 voor € 2,- 
p.p. of groepstarief 3-5 personen € 5,- naar het 
station in Maastricht en loop je zo Wyck in.

Werkzaamheden centraal   
 busstation Maastricht
De gemeente herstelt van dinsdag 9 juli 5.30 
uur tot woensdag 10 juli middernacht 0.00 
uur de inrit van het busstation bij het centraal 
station in Maastricht. Vanwege de werkzaam-
heden stoppen de bussen niet bij het station, 
maar bij tijdelijke haltes langs de Parallelweg. 
Ook geldt er een parkeerverbod in de Parallel-
weg voor autoverkeer. 

Werkzaamheden aan het spoor 
tussen Maastricht en Sittard
Van 6 tot 14 juli werkt ProRail aan het spoor 
tussen Maastricht en Sittard. Reizigers kun-
nen dan gebruik maken van snel-en stopbus-
sen. Tijdens werkzaamheden aan het bussta-
tion in Maastricht op 9 en 10 juli vertrekt het 
vervangend busvervoer aan de voorzijde van 
het station ter hoogte van de taxistandplaats. 

Werkzaamheden brug Itteren 
Van 8 juli tot en met 2 augustus wordt de brug 
over het kanaal bij Itteren gerenoveerd. Tij-
dens de werkzaamheden is de brug afgesloten 
voor alle verkeer en volg je een omleiding via 
Itteren en Borgharen. Ook de bussen van Arri-
va rijden anders. De bushaltes tussen de brug 
Itteren en Bunde vervallen. Tijdens de werk-
zaamheden geldt er een parkeerverbod tussen 
6.30 uur en 17.00 uur in Borgharen in de Adam 
van Harenstraat en in Itteren in de Pasestraat, 
Ruyterstraat en Geinde – Op de Bosch.


