
Op de 11de van de 11de is Maastricht weer 
gaststad van de traditionele start van het 
carnavalsseizoen in Limburg.  De 11de van 
de 11de vindt dit jaar plaats in het MECC 
Maastricht. We informeren je over de rij-
routes en geven je tips om slim op weg te 
gaan met de fiets, het ov en de auto. 

Met de fiets
Bezoek je het MECC met de fiets? Stal je fiets 
dan in de gratis fietsenstalling Maastricht 
Passage (voor de hoofdingang van het MECC 
Maastricht) of in in een van de fietsrekken 
rondom het MECC. 

Met het openbaar vervoer
Met de trein reis je op de 11de van de 11de com-
fortabel naar Maastricht Centraal Station en 
heb je geen parkeerproblemen. Vanuit Centraal 
Station loop je binnen 20 minuten te voet naar 
het MECC of binnen 10 minuten naar het cen-
trum van Maastricht. Op de 11de van de 11de rij-

den er geen treinen vanuit Maastricht Centraal 
Station naar Maastricht Randwyck. 

Voor carnavalisten
Vanaf station Maastricht Centraal kun je te 
voet naar MECC Maastricht gaan of voor 5 
euro heen- en terugrijden met een pendelbus 
van de organisatie van de 11de van de 11de. Een 
kaartje voor de pendelbus naar Mecc Maas-
tricht kun je alleen vooraf kopen via de website  
sjengkraftkompenei.nl/bereikbaarheid. 
De pendelbussen rijden vanaf 8.30 uur en na 
afloop van het evenement om 18.00 uur terug 
naar het Centraal Station in Maastricht. De ex-
tra pendelbussen vertrekken op de hoek van 
hotel de l’Empereur aan de Parallelweg en de 
Stationsstraat recht tegenover Maastricht Cen-
traal.

Voor forenzen, inwoners, bezoekers
Forenzen, inwoners van Randwyck of bezoe-
kers aan het ziekenhuis MUMC+ kunnen van-

af Maastricht Centraal Station gebruikmaken 
van de reguliere stadsbussen 1, 5, 7, 15 en 57 of 
gebruikmaken van de extra pendelbussen van 
Arriva die vertrekken vanaf perron C bij het 
busstation. 

Met de auto
Bezoek je het MECC met de auto? 
•  Het MECC Maastricht beschikt over verschil-

lende parkeerlocaties. Je parkeert je auto hier 
voor € 3,- per uur of een deel daarvan, met een 
maximumtarief van € 15,- per dag.

Maak ook gebruik van onze andere parkeer-
tips als je met de auto naar (het centrum van) 
Maastricht reist:
•  Kijk voor vertrek op de slimme kaart van 

Maastricht Bereikbaar (www.maastrichtbe-
reikbaar.nl/slimme-kaart). Zo zie je waar het 
druk is op de weg en vind je parkeerplekken 
in het centrum van de stad. 

•  Parkeer aan de kant van de Maas waar je van-

daan komt, dan heb je geen last van eventuele 
verkeersdrukte op de beide bruggen.

•  Parkeer op Park+Walk-terreinen Stadspark of 
het Frontenpark. Je betaalt op de P+W-terrei-
nen voor een dag parkeren € 6,60 (Stadspark) 
of € 9,- (Frontenpark). 

•  Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/reizi-
gersinfo/auto/parkeren-in-maastricht voor 
het hele overzicht van alle parkeergarages.

De speedbike is stevig in opmars in Neder-
land. Op 1 juli 2019 reden ruim 17 duizend 
Nederlanders op speed pedelecs. Ook in 
Limburg is deze snelle fiets een goed alter-
natief voor de auto. Op de speedbike haal je 
met gemak een snelheid van 40 kilometer 
per uur. Staat er vaker file op een door jouw 
veel gebruikte route naar je werk? Dan ben 
je met de speedbike waarschijnlijk sneller 
op het werk dan met de auto. 

Ontdek de e-bike 
Maastricht Bereikbaar leent al jaren gratis  
e-bikes uit aan mensen die zo ontdekken of 
een elektrische fiets bij hen past. Iedereen die 
in Zuid-Limburg woont of werkt kan het probe-
ren. Je kunt er een week lang mee naar je werk 
fietsen, de boodschappen mee halen of lekker 
mee rondtoeren. In de poule zijn twee soor-

ten speedbikes opgenomen, de Giant Quick E 
en de Sparta M9B speedbike. Beiden kunnen 
snelheden halen tot wel 45 km per uur. Tim was 
een van de proefpersonen. “Ik had de speedbi-
ke nog wel langer willen proberen,” luidde zijn 
reactie na de probeerweek.

Veilig op weg 
Door de hoge snelheden vallen e-bikes voor de 
wet niet onder de categorie fietsen, maar on-
der de bromfietsen. Een brommercertificaat, 
gele kentekenplaat en WA-verzekering zijn 
dus verplicht. Ook een speciale helm hoort 
bij de vereisten. Reserveer je een speedbike 
op ontdek de e-bike? Dan kies je bij het mee-
nemen van de fiets ook een helm. Toch liever 
een gewone e-bike, een cargobike of een elek-
trische familiebakfiets? Het kan allemaal via  
www.ontdekdeebike.nl.  

De dagen worden korter, de temperatuur neemt 
af. Minder op de fiets, meer in de auto? Het kan 
ook anders. 

Kies voor de bus of de trein! 
In het OV reis je comfortabel van deur tot deur. 
5x waarom je zou kiezen voor het OV:

1.  Het OV als inspiratie: je bent middenin de 
maatschappij.

2.  Het OV als griepprik: je weerstand wordt 
steeds bijgewerkt voor de laatste nieuwe vi-
russen.

3.  Het OV als carrièreplan: altijd ingelezen en 
voorbereid op het werk. 

4.  Het OV als fitness: fietsen naar het station, 
rennen voor je overstap, het OV houdt je in 
beweging.

5.  Het OV als goede daad: je draagt bij aan 
 minder CO2.

Het OV ontdek je in nOVember!

Probeer het zelf via je werkgever
Reis tot twee maanden gratis; dat kan als je 
werkgever een partner is van Zuid-Limburg 
Bereikbaar. Niet alleen reis je dan gratis met 
het OV, we bieden je ook een extraatje voor de 
kilometers ervoor of erna. Probeer daarvoor de 
OV-fiets of parkeer gratis je auto bij het station.

Carnavalisten welkom in Maastricht: reis slim naar de 11de van de 11de

De zomertijd is weer voorbij. In de donkere pe-
riode is licht op je fiets extra belangrijk. Dat we-
ten we wel, maar toch is soms onze vaste lamp 
kapot, vergeten we lampjes mee te nemen of 
zijn de batterijen leeg. 

Voorkom ongelukken en boetes 
Zelf kun je ook zonder licht meestal prima fiet-
sen, maar automobilisten en buschauffeurs 
zien je minder goed. Daarom gebeurt een kwart 
van alle ongelukken met fietsers in het donker. 
Ook niet onbelangrijk, met goede verlichting 
voorkom je een boete van € 55. 

1.  Zet je verlichting aan zodra het schemert.
2.  Fiets je met een collega, vriend(in) of kinde-

ren? Kijk dan of hun licht het doet (nadat je 
je eigen licht gecheckt hebt).

3.  Zorg voor reservelampjes en –batterijen.
4.  Repareer kapotte verlichting dezelfde week 

nog.
5.  Draag je meestal donkere jassen? Dan is 

fietsverlichting nog belangrijker om op te 
vallen.

6.  Kijk ook eens op   
www.daarkunjemeethuiskomen.nl   
voor meer informatie over de fietsverlich-
tingscampagne van het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat (IenW)

Wintertijd:
6x ga voor  zichtbaarheid!  

Sneller op de speedbike 

Er zit OV in nOVember


