
Fietsen en e-biken is gezond, goedkoop, 
snel en vooral leuk. Samen met werkgevers, 
overheden, lokale rijwielhandelaren en 
jullie gaat Zuid-Limburg Bereikbaar (voor-
heen Maastricht Bereikbaar) al jaren voor 
‘meer fi ets’ in stad en regio. Maak komende 
kerstvakantie samen met ons de beweging. 
Probeer een week lang gratis een van onze 
e-bikes en ontdek zelf het gemak van een 
e-bike of speedbike. 

Fiets ermee naar je werk, om boodschappen te 
halen of om er mee rond te toeren. Het kan al-
lemaal! Al heel wat deelnemers gingen je voor 
en vonden de e-bike een geschikt vervoersmid-
del om er mee naar hun werk te reizen: “Het is 
kostenbesparend.”, “Ik draag bij aan een scho-
ner milieu.” Of “Het is goed voor mijn gezond-
heid en conditie.”, zijn veelgehoorde reacties.

Ontdek de e-bike
Iedereen die in Zuid-Limburg woont of werkt 
kan het proberen. Je e-bike haal je op bij het 

Cycle Center in Valkenburg. De poule bestaat 
uit e-bikes van de bekende merken Batavus, 
Sparta, Cortina en Kalkho�  en een elektrische 
familiebakfi ets. Ook twee soorten speedbikes 
zijn in de poule opgenomen: de Giant Quick E 
en de Sparta M9B speedbike. Beiden kunnen 
snelheden halen tot wel 45 km per uur en zijn 
daardoor een goed alternatief voor de auto om 
naar je werk te reizen. Nieuw is een vouwfi ets 
om uit te proberen. Altijd handig als je je reis 
combineert met het OV of P+R.

Reserveer je e-bike nu
Ga naar de website www.ontdekdeebike.nl en 
kies online de e-bike uit die je wilt proberen en 
kijk of de fi ets nog beschikbaar is. Het ophalen 
van de fi ets gebeurt op donderdag vanaf 15.00 
uur bij het Cycle Center in Valkenburg. Na een 
week breng je de fi ets ook weer terug op don-
derdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Ook tijdens 
de feestdagen is het mogelijk om je e-bike te 
reserveren!

Actieve kerstvakantie? Probeer gratis een e-bike/speedbike!

Nieuwe parkeertarieven in Maastricht
Parkeervoorziening Dagtarief Min / € 1,-
P+R Maastricht Noord Gratis parkeren Gratis parkeren
P+W Stadspark € 9 40 minuten
P+W Frontenpark € 10 40 minuten
Colonel € 14 26 minuten
De Griend € 14 26 minuten
Plein 1992 € 14 26 minuten
P+R Centraal Station € 14 28 minuten
Sphinx € 14 26 minuten
Bassin € 25 21 minuten
Bonnefanten* € 25 40 minuten
Mosae Forum € 25 21 minuten
OLV-Parking € 25 21 minuten
Vrijthof € 35 15 minuten

Per 1 januari 2020 gelden er nieu-
we parkeertarieven in Maastricht. 
Bezoek je met de auto het stadscen-
trum, maak dan gebruik van onze 
reis- en parkeertips. Zo kies je de 
parkeerplek die het beste aansluit bij 
de aard van je bezoek: veel of weinig 
tijd, dichtbij je bestemming of iets 
verder lopen, groot of klein budget. 

•  Kom je vanaf de snelweg? Parkeer 
dan gratis op P+R Maastricht Noord. 
Vanaf daar reis je met buslijnen 10 en 
30 snel en goedkoop naar hartje stad 
(dagretour € 2 per persoon, groepstic-
ket 3-5 personen voor € 5). Maximaal 
twee kinderen tussen de 4 en 11 jaar 
reizen gratis mee met minimaal één 
betalende volwassene.

•  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).

*Op weekdagen geldt het reguliere parkeertarief in parkeergarage Bonnefanten. 
Op zaterdag en zondag wordt de parkeergarage als Park+Walk-locatie ingezet en betaal je een gereduceerd dagtarief van € 10 per dag. 

Aannemer Strabag legt momenteel de laat-
ste hand aan de internationale bushalte 
achter het centraal station in Maastricht. 
Vanaf maandag 6 januari 2020 wordt de 
nieuwe bushalte aan de Meerssener-
weg in gebruik genomen. Ook de nieuwe 
Kiss +Ride plekken aan de Parallelweg zijn 
inmiddels klaar. 

Alleen internationale busmaatschappijen krij-
gen toegang tot de internationale bushalte. Bij 
de slagboom voor de bushalte herkent de daar-
voor geïnstalleerde apparatuur het kenteken 
van de bus. Op 13 januari staat de feestelijke 
opening van de bushalte gepland.

Meer ruimte
Door de groei van het aantal internationale 
bussen die in Maastricht stoppen, was er te 
weinig ruimte voor de bussen aan de achter-

kant van het station aan de Meerssenerweg. 
Het busstation is daarom verplaatst naar het 
voormalige ProRail (spoor)rangeerterrein op 
de Meerssenerweg waar voldoende ruimte is 
voor een busstation. 

Grensoverschrijdend OV
Als eerste gemeente in Nederland realiseert 
Maastricht samen met busmaatschappijen een 
internationaal busstation. Vanuit het busstati-
on aan de Meerssenerweg kun je verder reizen 
naar meer dan twintig bestemmingen in Euro-
pa. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het internatio-
nale busstation op de website van de Gemeen-
te Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/
stad/stadsontwikkeling/internationale-bushal-
te-meerssenerweg.

Internationaal busstation Maastricht open in januari
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Vanaf P+R Maastricht Noord met de vouwfi ets naar het werk.


