
In het weekend van 30 - 31 augustus en 1 
september is de nieuwe Stadsweide in het 
Frontenpark de festivallocatie voor Bruis 
Maastricht en Het Parcours. We informeren 
je over de bereikbaarheid en geven reistips. 

Te voet of per fiets
Kom je te voet of op de fiets? Fietsenstallin-
gen vind je tegenover de Stadsweide, adres 
Lage Frontweg. Wil je je fiets overdekt en met 
toezicht stallen? Stal je fiets dan in de gratis 
overdekte fietsenstallingen op de Markt of de 
Kesselskade. Vanaf daar is het nog maximaal 10 
minuten lopen. 

Met het OV
Met de bus kun je tot aan de halte Markt of 
Boschstraat/Maagdendries (o.a. buslijn 1, 3, 4, 
5 en 15) reizen en vervolgens loop je binnen 
10 minuten naar het festivalterrein. Kijk voor 
actuele reisinformatie en de dienstregeling op 
www.arrriva.nl/limburg. 

Festival shuttletrein en -bus
Op zaterdag 31 augustus rijden er vanuit ver-
schillende locaties in de stad een shuttletreintje 
en -bus tot aan de kruising van de Boschstraat/
Frontensingel. Singer/songwriter Luc Diele-
mans rijdt mee met het treintje (de milieu-

vriendelijke Zonnetrein) en zorgt onderweg 
voor muzikale begeleiding. De shuttle service is 
gratis, let wel op, want vol = vol. Je herkent de 
shuttletrein en -bus aan de rode borden die op 
de trein en bus zijn geplakt. Kijk voor de haltes 
en routes van de shuttleservice op www.bruis-
maastricht.nl/route.

Met de auto
•  De dichtstbijzijnde parkeerlocatie is Q-Park 

Frontenpark (tarief € 9,- per dag) of Sphinx 
(tarief € 14,- per dag) aan de Frontensingel. 

•  Bij Park+Walk-terreinen Stadspark en Bon-
nefantenmuseum (let op alléén P+W in de 
weekenden) betaal je een vast dagtarief van 
€ 6,60 (Stadspark) en € 9,- (Bonnefanten) en 
reis je rechtstreeks met de shuttlebus naar de 
Stadsweide. 

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

•  Reistip: parkeer aan de kant van de Maas waar 
je vandaan komt, dan heb je minder last van 
eventuele verkeersdrukte op de Maasbruggen 
(Noorderbrug en John F. Kennedybrug).

Samen met 9 andere col-
lega’s staat Gido Boere 
aan de lat voor het uit-
voeren van alle tech-
nische klussen en het 
huismeesterschap bij de 
10 locaties van de Uni-
versiteit Maastricht in 
de binnenstad. “Met de 
e-cargobike zijn we snel-
ler, hebben we geen par-
keerproblemen en wer-
ken ongemerkt aan onze 
conditie.”

Goed gastheerschap
“Een nieuwe lamp indraai-
en, een kapotte stoeptegel 
vervangen of een toilet repareren die niet meer 
goed doorspoelt. Wij zorgen dat het weer werkt 
of opgelost wordt. Ook vervoeren we regelma-
tig spullen tussen de locaties. Bij een interne 
verhuizing of bij het bezorgen van broodjes bij-
voorbeeld.” 

Met de fiets sneller
“We rijden met een dieselbusje rond tussen de 
panden. Nu met de e-cargobike. Hij fietst heer-
lijk soepel en licht, ziet er hip uit én past ook bij 

onze ambities op het gebied van goed gastheer-
schap. We zijn sneller en kunnen korter op de 
bal spelen naar onze gebruikers toe. Omrijden, 
omdat een straat eenrichting is, hoeft niet meer. 
Met de fiets ben je in de binnenstad simpelweg 
sneller van A naar B.”

Lees het hele verhaal van Gido via 
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen 

Sinds 19 augustus is de gemeente 
 Maastricht gestart met een proef kort 
fietsparkeren in de Helmstraat. De vaste 
fietsrekken voor de Albert Heijn worden 
vanaf 9 september weggehaald en ver-
vangen door fietsparkeervakken waar je 
maximaal 1 uur kunt parkeren. Zo ontstaat 
er meer ruimte voor fietsers die kort hun   
(brom)fiets willen stallen. 

De fietsrekken in de Helmstraat staan vaak 
overvol met fietsen die er lang staan. Kort je 
fiets parkeren om even naar de AH te gaan, is 
lastig. Fietsers zetten hun fiets op het trottoir 
met als gevolg een overvolle stoep. De door-
gang wordt zo belemmerd en kan soms zelfs 
leiden tot een onveilige situatie. Samen met 
de ondernemers en omwonenden in de Helm-
straat is besloten om een half jaar de proef kort 
fietsparkeren uit te voeren. Daarna bepalen de 
partijen samen of er een gevolg kan worden 
gegeven aan de proef. 

Wanneer start de proef?
Vanaf maandag 9 september verdwijnen de 
vaste fietsrekken voor de Albert Heijn en wor-
den vervangen door de kort fietsparkeervak-
ken. In deze vakken kun je maximaal 1 uur je 
fiets of bromfiets parkeren. 

Wil je je fiets of bromfiets langer stallen? 
Dan kun je voor je fiets terecht in de overdekte 
stalling op het Vrijthof, de overdekte stallingen 
met toezicht op de Markt en de Kesselskade 
of de rekken rondom het Vrijthof. Je bromfiets 
kun je langer stallen op de onbewaakte en niet 
overdekte stallingen op het Keizer Karelplein, 
op de hoek van de Grote Gracht/Boschstraat, 
bij de Wilhelminabrug, Vissersmaas en Het 
Bat. In de binnenstad van Maastricht is het 
verboden om (brom)fietsen buiten de daar-
voor bestemde parkeerplaatsen te stallen. 
Staat jouw (brom)fiets buiten het vak of langer 
dan 1 uur in het vak aan de Helmstraat? Dan 

kan er handhavend worden opgetreden.

Hoe worden fietsers geïnformeerd?
Flyeraars van Maastricht Bereikbaar informe-
ren sinds half augustus (brom)fietsers over 
de stallingsmogelijkheden in de buurt van de 
Helmstraat en brengen ze op de hoogte van 
de toekomstige fietsparkeervakken. Vanaf 9 
september worden fietsen die nog in de fiets-
rekken staan verwijderd door de medewerkers 
van het team Handhaving van de Gemeente 
Maastricht en naar het Fietsdepot van de ge-
meente gebracht. Fietscoaches van Maastricht 
Bereikbaar leggen ter plekke de regels uit.  

De probeer e-bikes van Maastricht 
 Bereikbaar zijn vervangen door een vol-
ledige nieuwe poule e-bikes. Er zijn nu 41 
e-bikes op basis van beschikbaarheid te 
reserveren. De website ontdekdeebike.nl is 
vernieuwd en iedereen die in Zuid-Limburg 
woont of werkt kan nu een e-bike proberen.

Nieuwe modellen
Je probeer-e-bike haal je op bij het Cycle Cen-
ter in Valkenburg. Je kunt er een week lang 

mee fietsen. De poule is naast e-bikes van de 
bekende merken Batavus, Sparta, Cortina en 
Kalkhoff aangevuld met enkele nieuwe model-
len. Ook een speedbike, ideaal voor een langere 
afstand, een elektrische bakfiets voor het hele 
gezin en een e-cargobike voor ondernemers is 
te  reserveren.

Ga voor meer informatie en het reserveren van 
een e-bike naar www.ontdekdeebike.nl.
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