
Van vrijdag 29 november 2019 tot en met 
31 december 2019 is het weer extra gezellig 
in de binnenstad tijdens Magisch Maas-
tricht. Lees onze tips om slim en goedkoop 
naar het centrum te gaan tijdens de drukke 
 decembermaand.

Bezoekers met het OV? 
Check onze  aanbiedingen!
Tijdens de weekenden van Magisch Maastricht 
kunnen bezoekers gebruikmaken van een  
€ 2,- dagretour, geldig voor de Arriva-trein van-
uit Sittard of Kerkrade Centrum/Heerlen en 
buslijn 350 vanuit Aachen/Vaals naar Maas-
tricht. Let op: de goedkope dagretourtjes zijn 
vanaf woensdag 27 november online te koop via 
www.maastrichtbereikbaar.nl/magischmaas-
tricht én zolang de voorraad strekt. 

Met de fiets? Stallingen extra lang open
Woon je in de stad? Kom dan bij voorkeur met 
de fiets naar het centrum en maak gebruik van 

de vele fietsenstallingen in de stad. Tijdens de 
extra koopavonden op vrijdag 20, zaterdag 21 
en maandag 23 december zijn meerdere stallin-
gen extra lang geopend:
• Fietsenstalling Markt is open tot 21.30 uur
•  Fietsenstalling Kesselskade is open tot 22.00 

uur.

Mobiele fietsenstalling Mosae Forum
Elk weekend van december staat er een ex-
tra mobiele fietsenstalling op het voorplein 
van winkelcentrum Mosae Forum. Tijdens de 
weekenden van 13 t/m 24 december en 27 t/m 31 
december staat de stalling steeds tot dinsdag-
avond 18.00 uur. 
Zorg dat je je fiets altijd op tijd uit het rek ver-
wijderd, anders wordt je fiets bij het opruimen 
van de extra stalling verwijderd.  

Met de auto? Check de slimme kaart!
Ga goed voorbereid de weg op en plan je 
reis slim. Kijk vooraf op de slimme kaart op  

www.maastrichtbereikbaar.nl/slimmekaart 
voor actuele informatie over wegwerkzaam-
heden, afsluitingen, omleidingen en de ver-
keersdrukte. Ook vind je er alle parkeerloca-
ties, - tarieven en actuele informatie over de 
beschikbaarheid van parkeergarages. 

Parkeer slim!
•  Probeer de Noorderbrug en Kennedybrug te 

vermijden en te parkeren aan de zijde van de 
Maas waar je vandaan komt. Dan heb je min-
der last van verkeersdrukte.

•  Parkeren aan de randen van de stad is goedko-
per dan in het centrum. 

•  P+R Maastricht Noord (aan de noordkant van 
de stad): je parkeert er gratis en reist vier keer 
per uur voor € 2,- p.p. (dagretour) voordelig en 
snel naar het centrum met buslijn 10 of buslijn 
30. Of maak gebruik van het voordelige groep-
starief van € 5,- voor 3-5 personen.

Let op: betaald parkeren tijdens extra 
 koopavonden
Houd er rekening mee dat je tijdens de extra 
koopavonden in december tot 21.00 uur moet 
betalen om te parkeren in het centrum. Betalen 
om te parkeren kan met mobiel belparkeren op 
straat. Je hoeft niet meer naar de parkeerauto-
maat voor een kaartje. Door te bellen, te sms’en, 
via mobiel internet of via een app betaal je al-
leen de werkelijke parkeertijd. 

Parkeren voor gehandicapten? Denk aan de 
parkeerschijf! 
Maak je gebruik van een gehandicaptenpar-
keerplaats? Dan is het belangrijk dat je zowel 
een gehandicaptenparkeerkaart met een juist 
ingestelde blauwe parkeerschijf zichtbaar in 
je voorruit hebt liggen. Je bent dan maximaal 
3 uur vrijgesteld van betaald parkeren. Heb je 
een van de twee of beiden niet? Koop dan een 
parkeerkaart bij de parkeerautomaat of maak 
gebruik van mobiel belparkeren.

Zaterdag 23 november geeft de stichting 
Band op Spanning geparkeerde auto’s op 
het Sphinx-parkeerterrein gratis wat ex-
tra lucht. Dit initiatief van Loods 5 wordt 
omarmd door meerdere bedrijven in het 
Sphinxkwartier. Voor Zuid-Limburg Be-
reikbaar is het de laatste actie Band op 
Spanning dit jaar. In 2019 werden al 1.219 

auto’s gecontroleerd, goed voor een bespa-
ring van 16.255 kg CO2. 

De actie bij Loods 5 laat de teller nog verder 
oplopen. En iedereen die met de Slimme Ban-
denpomp op P+R Maastricht Noord zijn of 
haar banden zelf op spanning brengt telt nog 
mee bij de besparing van dit jaar. Met de juiste 

bandenspanning rij je veiliger, stoot je minder 
CO2 uit en bespaar je kosten op brandstof en 
bandenslijtage.  

Banden op Spanning terwijl je shopt
Parkeer jij je auto zaterdag 23 november tussen 
10.00 en 18.00 uur op het Sphinxterrein? Dan 
kun je het team van Band op Spanning middels 

een kaart vragen je autobanden te controleren. 
Bij onderspanning worden je banden meteen 
op de juiste bandenspanning gebracht. Ga je 
shoppen bij Loods 5, dan krijg je zelfs een lek-
ker kopje koffie aangeboden. Na het shoppen 
rij je weer veilig naar huis en weet je dat je min-
der CO2 uitstoot.

Elke dag op de fiets, elke dag dezelfde rou-
te? Of neem je liever een andere afslag nu de 
laatste herfstblaadjes of de eerste sneeuw-
vlokjes vallen? Via de routeplanner van de 
Fietsersbond kun je kiezen voor een route 
die rekening houdt met strooiroutes, een 
autoluwe route of een route waar je makke-
lijk door kan fietsen.

Verder ontwikkeld
Ook andere voorkeuren kun je meegeven aan 
de planner. Maximaal genieten van alle herf-
stpracht kun je op een recreatieve route, een 
natuurroute of een route die gebruik maakt van 
knooppunten. De routes zijn ontstaan door de 
inbreng van vrijwilligers van de Fietsersbond en 
wordt nog verder ontwikkeld.

Meer informatie?
Je vindt de routeplanner op:
www.routeplanner.fietsersbond.nl.

Bezoekerstips tijdens Magisch Maastricht

Veilig en duurzaam: doe de bandencheck op Sphinx-parkeerterrein 

Fiets jij de 
beste route?

In november en december zijn er werk-
zaamheden bij parkeerterrein Stadspark. 
Deze werkzaamheden zijn nodig omdat 
Q-Park de nieuwe beheerder van het par-
keerterrein wordt. Het terrein wordt onder 
andere voorzien van slagbomen. Tijdens 
de werkzaamheden zijn op doordeweekse 
dagen minder parkeerplaatsen voor auto’s 
beschikbaar. 
In de weekenden en de kerstvakantie van 
21 december t/m 5 januari wordt er niet ge-
werkt en zijn alle parkeerplaatsen beschik-
baar.

Werkzaam-
heden bij 
P+W 
Stadspark


