
Adviesroutes naar  Maastricht-West
De rijroutes vanuit de Noorderbrug, de A2 en de A79 richting Maastricht-West zijn door de reali-
satie van het nieuwe Noorderbrugtracé veranderd. Op onderstaande kaart laten we je zien hoe je 
het beste kunt rijden vanaf de Noorderbrug/A2/A79 naar Maastricht-West. Kijk voor een grotere 
weergave van de de kaart op www.maastrichtbereikbaar.nl/nieuws. 
Vragen? Mail ze naar: belvédère@maastricht.nl.

Ook in augustus bruist het weer in Maas-
tricht. Op donderdag 15 augustus vieren 
onze Belgische buren traditiegetrouw Ma-
ria Hemelvaart. Van 22 tot 25 augustus staat 
het Vrijthof weer in het teken van hét culi-
naire festival het Preuvenemint. Lees onze 
bereikbaarheidsinformatie.

Met de fiets
Stal je fiets overdekt in de fietsenstallingen op 
de Markt, Kesselskade of in de ondergrondse 
stalling bij het centraal station. De stalling Kes-
selskade is tijdens alle dagen van het Preuvene-
mint extra lang geopend tot 2.30 uur, de andere 
stallingen volgen de reguliere openingstijden. 
Daarnaast kun je tijdens het Preuvenemint met 
je fiets terecht bij de evenementenfietsenstal-
ling op het Keizer Karelplein.

Met het OV
Houd tijdens het Preuvenemint rekening met 
een aangepaste dienstregeling voor de buslij-
nen 3, 4, 9 en 48. Op donderdag 22 en vrijdag 
23 augustus vanaf 17.00 uur en op zaterdag 24 
en zondag 25 augustus de hele dag rijden deze 
buslijnen richting het Vrijthof (komende vanaf 
het Station en Markt) een aangepaste route:
•  De haltes Markt (richting Vrijthof) 

-Vrijthof-Bouillonstraat-Tongersestraat- 
St. Pieterstraat-Hondstraat vervallen. Je 
kunt gebruikmaken van de tijdelijke haltes 
Boschstraat/Maagdendries en Mosae Forum.

•  Buslijn 3, 7 en 48 rijden richting het centraal 
station de normale route via het Vrijthof. 

•  Buslijn 9 richting het centraal station (komen-
de vanaf het Villapark) volgt een aangepas-
te route via de Hertogsingel/Calvariestraat, 
Kommel en Vrijthof naar de Helmstraat om 
vervolgens de normale route te volgen.

Kijk voor de actuele vertrektijden en de omlei-
ding op de website van Arriva (www.arriva.nl/
limburg).

Met de auto
Lees onze parkeertips: 
•  Vanaf de P+W-terreinen ben je in maximaal 

10 minuten lopen op het Vrijthof. Je parkeert 
er voordelig voor € 6,- of € 9,- per dag.

•  Wil je parkeren in het centrum? Maak 
dan gebruik van een van de parkeergara-
ges van Q-Park. Ga voor het hele overzicht 
van alle parkeergarages naar:   
www.maastrichtbereikbaar.nl/auto/parkeren/
parkeergarages

•  Parkeer aan de kant van de Maas waar je van-
daan komt, dan heb je minder last van even-
tuele verkeersdrukte op de Maasbruggen 
(Noorderbrug en John F. Kennedybrug).

Slimme kaart
Doe voor vertrek de slimme-reis-check via 
onze slimme kaart: 
www.maastrichtbereikbaar.nl/slimme-kaart. 

Maastricht Bereikbaar werkt met logistie-
ke bedrijven samen om het aantal kilome-
ters te verminderen en te vergroenen. Voor 
ieder logistiek bedrijf is dit interessant, 
vindt logistiek makelaar Mark Luikens. 
Om zo min mogelijk in de spits te rijden. 
Om niet in een file te staan. Om niet met 
halfvolle vrachtauto’s op de weg te zijn. Als 
je efficiënter gaat werken, stoot je ook min-
der CO2 uit.  

“Ieder bedrijf is anders. Als logistiek makelaar 
praat ik eerst uitgebreid om een goed beeld te 
krijgen van het bedrijf en de werkwijze. Daar-
uit volgen verbeteringen die passen bij het 
business model van het bedrijf. Ik houd bedrij-
ven een spiegel voor en maak ze bewust van 
de mogelijke efficiencyslagen. Vaak rijdt een 
auto helemaal vol naar de bestemming en is de 
auto op de terugrit maar half vol. Door gebruik 
te maken van logistieke platformen als Wuun-

der - een soort booking.com voor pakketten, 
pallets en documenten - kun je dit voorkomen. 
Voor het gebruik van deze platformen hebben 
we een probeeraanbod ontwikkeld. Daarmee 
kunnen bedrijven testen of ze op deze wijze 
lading kunnen bundelen en hun leeggereden 
kilometers kunnen verminderen.”

Praktijkvoorbeelden 
Mark heeft de logistieke aanpak van diverse 
bedrijven in de regio onder de loep genomen. 
“In 2018 zijn bij Houben Vastgoedservice aller-
lei logistieke en organisatorische maatregelen 
genomen. Zij wisten een CO2-reductie te be-
halen die vergelijkbaar is met de uitstoot van 
negen huishoudens.” Toch is nog niet iedereen 
aan de slag. Maar wie de eerste resultaten heeft 
geproefd, wil verder en blijft alert op een effi-
ciënte aanpak. Winst maken en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen gaan in dit geval 
echt hand in hand!”

Maarten Ouwerkerk heeft met zijn 72 jaar 
al aardig wat jaren ervaring in het verkeer 
en probeert al zuinig te rijden. Toch was hij 
benieuwd of hij met de cursus ‘Het nieuwe 
rijden’ aangeboden door Maastricht Bereik-
baar nog iets nieuws zou leren. “De cursus 
is me heel goed bevallen. Het was leuk om 
te zien dat er toch nog verbetering mogelijk 
is. Maar je moet wel consequent zijn in je 
rijgedrag. Dat is af en toe best lastig.”

Een van de dingen die Maarten geleerd heeft, 
was het uitrijden voor een stoplicht: “De auto 
laten uitrijden voor een stoplicht en zo min mo-
gelijk te remmen dat doe je normaal niet.  Daar 
moet je dus echt bij nadenken. Zeker in een 
stad. Er is zoveel waar je op moet letten, dat het 
lastig is om je te concentreren op het uitrijden 
voor een stoplicht of onnodig veel gas geven. 
Op de snelweg heb je daar meer tijd voor.” 

Haast als boosdoener
Op de vraag of Maarten het wel probeert toe te 
passen, zegt hij: “Ik heb geleerd om de puntjes 
op de i te zetten tijdens het rijden. Ik let meer 
op bij het gas geven. Onnodig inhalen of extra 
veel gas geven om daarna weer hard af te moe-
ten remmen, dat doe ik niet meer.” De reden 
waarom de meeste mensen niet zuinig rijden, 
volgens Maarten. “Mensen hebben heel vaak 

haast in de auto. En met haast ga je harder rij-
den, je remt later en harder af en je haalt vaker 
in. Dan kun je ook niet goed nadenken over het 
verminderen van je brandstofverbruik.”

Letten op rijgedrag
Komend weekend staat een ritje van 180 km 
naar zijn zus in Purmerend op de agenda. “Dan 
ga ik wel goed opletten hoe ik rij. Als het druk is 
op de weg, ga ik op een gepaste afstand achter 
de vrachtauto’s rijden. Met gewoon rustig aan 
doen kom je er ook én met minder brandstof-
verbruik als cadeautje. ”

Bij het nieuwe rijden hoort ook rijden met de 
juiste bandenspanning. Met de juiste banden-
spanning rij je zuiniger en verbruik je minder 
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Bereikbaarheid tijdens Maria 
Hemelvaart en Preuvenemint

“Winst maken en maatschappelijk 
verantwoord  ondernemen gaan hand 
in hand !”

Maarten Ouwerkerk over het 
nieuwe rijden: “Het lastige is 
om consequent te blijven.”


