
In het weekend van 2-4 augustus 2019 vindt 
het IRONMAN Multisport Festival plaats in 
Maastricht. Tijdens het evenement gelden 
verkeersmaatregelen. Het programma be-
staat uit een Nightrun op vrijdag, een IRON-
KIDS-wedstrijd en een triatlon op zaterdag. 
De afsluiter is de IRONMAN 5i50 met Olym-
pische afstanden op zondag 4 augustus. De 
start en finish zijn in het centrum van Maas-
tricht. 

Wegafsluitingen vanwege parcours
Tijdens IRONMAN is het parcours afgesloten 
voor alle verkeer. Bekijk het overzicht van de 
afgesloten straten voor de verschillende wed-
strijden via maastrichtbereikbaar.nl. Er zijn 
tijdelijke oversteekplekken voor autoverkeer 
en (brom)fietsers. Deze zijn via borden duide-
lijk aangegeven en er staan verkeersregelaars. 
Vanwege de diverse onderdelen in de wedstrijd 
komen deelnemers niet in een peloton langs. 
Straten blijven afgesloten tot de laatste deelne-
mer voorbij is. 

Naar Maastricht
Het sportiefst kom je met de fiets. Stallen kan 
in de fietsrekken of een stalling. Op de markt 
staat een extra evenementenstalling op 2, 3 en 

4 augustus, aan de achterzijde van het Stadhuis. 

Openbaar vervoer
Enkele buslijnen rijden een aangepaste route of 
kennen een langere reistijd omdat ze door het 
parcours rijden. 
•	 Lijnen	 1,	 2,	 3,	 5	 en	 6	 stoppen	 niet	 bij	 de	

Boschstraat – Markt – Wilheminabrug.
•	 Lijnen	4,	7,	10	en	48	maken	gebruik	van	de	tij-

delijke halte Maagdendries. 
•	 Lijn	9	rijdt	een	aangepaste	route	met	als	eind-

halte Itteren (de bus rijdt niet tot Bunde). 
•	 Lijnen	10	en	30	rijden	een	aangepaste	route	

waarbij haltes vervallen.  
Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl/
limburg.htm. 

Auto
Kijk voor vertrek op de Slimme Kaart voor de 
actuele verkeerssituatie op de weg. Parkeer 
gratis bij P+R Maastricht Noord waar de bus-
lijnen	10	en	30	je	voor	€	2,-	p.p.	naar	hartje	stad	
en	terug	brengen.	Groepstarief	voor	3-5	perso-
nen	 is	€	5,-.	Lijn	10	stopt	bij	de	 tijdelijke	hal-
te	 Maagdendries.	 Lijn	 30	 bij	 Centraal	 station	
Maastricht. Dichterbij het centrum parkeren 
kan op de Park+Walk-terreinen Stadspark of 
het Frontenpark en op zaterdag en zondag ook 

bij parkeergarage Bonnefanten. Houd er reke-
ning mee dat de routes naar de parkeergarages 

mogelijk anders zijn. Volg de gele omleidings-
borden. 

Bereikbaarheid tijdens IRONMAN 2-4 augustus

Woensdag 24 juli namen vier chauffeurs 
plaats naast een instructeur die hen alles 
vertelde over rijden met minder brandstof, 
oftewel het nieuwe rijden. Inez Delsing was 
een van de deelnemers. Met bijna 30 jaar 
een rijbewijs op zak, staat Inez open voor 
een nieuwe manier van rijden. “De gene-
ratie van nu krijgt zuinig rijden aangeleerd 
tijdens de rijlessen. Maar voor mij was het 
echt leuk om te zien hoeveel je ingesleten 
gewoonten van invloed zijn op je brandstof-
verbruik en door het nieuwe rijden een bij-
drage kunt leveren aan vermindering van de 
CO2-uitstoot.” 

Besparen  
Inez kon besparen door minder vaak te remmen 
en daarna snel weer op te trekken. “Dat lukt al-
leen door ver vooruit te kijken. Dan kun je op 
tijd snelheid terugnemen en blijven rollen. En 
ruime rotondes kun je in de derde versnelling 
nemen als je vooruitkijkt, dus goed anticipeert. 
Bij mij rees toen de vraag hoe dat dan zit met 
start-stop-systemen? Zijn die dan wel ener-
gie-efficiënt? Instructeur André heeft me verze-
kerd dat die moderne technologie heel efficiënt 
is.”

Interactie 
Inez legde tijdens de cursus een route af door 
het Heuvelland. “Dat is leuker dan op de snel-
weg, je hebt veel meer interactie met andere 
verkeersdeelnemers. Ook het warme weer had 
zijn invloed. Door de hitte neemt de tempera-
tuur in de band toe en daarmee ook de banden-
spanning. Daarom hoef je bij deze temperatu-
ren de bandenspanning niet te hoog maken, is 
me uitgelegd. Bij normale weersomstandighe-
den is een goede bandenspanning - hoger dan 

ik had verwacht - ook van invloed op zuiniger 
rijden.”

Rij boven alles veilig
Het zonnetje scheen heel hard tijdens de cur-
sus. Dus waren er ook vragen over het verbruik 
van de airco. Oordeel van de expert: “Zet de airco 
gewoon aan. Het verbruik weegt tegenwoordig 
absoluut niet op tegen de voordelen ervan. Door 
de koelte blijf je alert in de auto. Zuinig rijden is 
belangrijk, maar veiligheid staat bovenaan!”   
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Inez Delsing over het nieuwe rijden:
“Ingesleten gewoonten zijn van invloed 
op je brandstofverbruik”

Parkeerinformatieborden 
werken weer 
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Door een storing werkten de digitale borden 
die vrije parkeerplaatsen in de stad aange-
ven	lange	tijd	niet.	Sinds	26	juli	werken	de	
digitale borden in de stad weer. Ook via de 
Slimme Kaart op de website van Maastricht 
Bereikbaar is de actuele situatie weer te be-
kijken. 
De technische storing in het systeem is op 
verzoek van de Gemeente Maastricht on-
derzocht en wordt de komende periode nog 
verder geanalyseerd.


