
Van 23 tot en met 25 februari 2020 kleurt 
Maastricht weer rood-geel-groen. We in-
formeren je hoe jij voordelig, slim en veilig 
naar het centrum van de stad reist tijdens 
carnaval. 

Optochten en activiteiten
•  Inhalen van Prins Carnaval in Maastricht op 

zaterdag 22 februari om 14.11 uur.
•  Grote carnavalsoptocht ‘Boonte Störrem’ in 

Maastricht op zondag 23 februari om 13.33 uur.
 
Openingstijden winkels
Tijdens carnaval zijn de winkels van zondag 23 
tot en met dinsdag 25 februari gesloten. De su-
permarkten en carnavalswinkels zijn wel open. 
Kijk voor de openingstijden op de websites van 
de betreff ende winkels.

Reis voordelig en veilig met de borrelbus
Maak van zaterdagnacht 22 februari tot en met 
dinsdagnacht 25 februari gebruik van de nacht-
borrelbus van Arriva. De bussen brengen je tus-
sen 0.35 en 3.35 uur vanaf de halte Boschstraat/
Maagdendries naar huis!
•  De streekborrelbussen (lijn 150, 153 of 154) 

rijden naar Gulpen, Eijsden en Valkenburg en 
kosten € 7,50 per persoon per dag.

•  De stadsborrelbussen (lijn 151, 152, 155, 156 of 
157) rijden naar Heer - De Heeg, Amby, Bun-
de - Meerssen, Malberg, Daalhof – Wolder en 
kosten € 5,- per persoon per dag.

Vier dagen op stap? Koop dan in de voorverkoop 
een passe-partout voor vier dagen voor € 15 per 
persoon en voor de streekbus € 22,50. Kijk voor 

meer informatie over de borrelbus, het bestel-
len van kaartjes en de complete dienstregeling 
op www.arriva.nl/limburg.

Met het OV
Houd er rekening mee dat door de verschillen-
de carnavalsevenementen de bussen aangepas-
te routes rijden en het extra druk kan zijn in het 
OV. Houd daarom rekening met eventuele lan-
gere reistijden tijdens de carnavalsdagen. De 
dienstregeling voor de treinen in Zuid-Limburg 
blijft ongewijzigd.

Tijdens de carnavalsvakantie (van zondag 23 
t/m zaterdag 29 februari) rijden de bussen van 
Arriva volgens een aangepaste dienstregeling:
•  Op zondag 23 en maandag 24 februari rijden 

de bussen volgens de zondagdienstregeling.
•  Op dinsdag 25 februari volgens de zaterdag-

dienstregeling.
•  Van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 fe-

bruari rijden de bussen volgens de vakantie-
dienstregeling.

Met de fi ets
Tijdens carnaval zijn de overdekte fi etsen-
stallingen Kesselskade, Markt en Vrijthof in 
Maastricht van zondag 23 tot en met dinsdag 
25 februari gesloten. De stallingen zijn dicht, 
omdat de toegangsroutes geblokkeerd of afge-
sloten zijn door de verschillende activiteiten in 
de stad. Je kunt je fi ets wel stallen in een van 
de vele openluchtstallingen in Maastricht of in 
de overdekte fi etsenstalling met toezicht bij het 
station in Maastricht. Op Aswoensdag gaat de 
stalling Kesselskade mogelijk iets later open 

vanwege schoonmaakwerkzaamheden door de 
gemeente.

Met de auto
Lees onze parkeertips:
•  Vanaf P+R Maastricht Noord reis je slim en 

goedkoop naar hartje stad. Je parkeert gratis 
en reist verder naar het centrum met buslijn 
10 (vier keer per uur, dagretour € 2,15 p.p.) of 
buslijn 30 naar het Centraal Station (twee keer 
per uur € 2,15 p.p.). Een groepsticket voor 3-5 
personen kost € 5,40.

•  Waar je ook parkeert in het centrum van Maas-
tricht, je bent in deze compacte stad snel op je 
bestemming. Het is slim om te parkeren aan 
de kant van de Maas waar je vandaan komt. 
Dan heb je minder last van eventuele verkeers-
drukte op de Maasbruggen (Noorderbrug en 
John F. Kennedybrug). Actuele informatie over 
beschikbaarheid van parkeer garages vind je op 
www.maastrichtbereikbaar.nl. 

•  Raadpleeg voor je vertrek de Slimme kaart, 
zodat je op de hoogte bent van de actuele ver-
keerssituatie, drukte op de weg en/of de bezet-
ting van de door jou gewenste parkeerlocatie.

•  Houd er rekening mee dat tijdens de carnaval 
in het centrum van Maastricht betaald parke-
ren geldt. Alleen op carnavalszondag is er geen 
betaald parkeren. Vanaf maandag geldt het be-
taald parkeren van 09.00 tot en met 18.00 uur.

•  Zorg ervoor dat je je auto goed afsluit en laat 
geen kostbare spullen achter in je auto.

Bob, ook met carnaval
Carnaval is een volksfeest dat door veel Lim-
burgers gevierd wordt. Het gebruik van alco-
hol kan de verkeersveiligheid echter in gevaar 
brengen. Houd er rekening mee dat de politie 
in de periode voor en tijdens de carnaval extra 
alcoholcontroles uitvoert. Maak samen Bob-af-
spraken en leef die na, zodat de verkeersveilig-
heid niet in het gevaar komt. Nuchter achter het 
stuur? Dan ontvang je een Bob-sleutelhanger.

Veilig op weg tijdens carnaval in Maastricht

Agenda Maastricht Bereikbaar 
19 – 21 feb. A2/N2-tunnel | Nachtafsluitingen
Tussen woensdag 19 februari en vrijdag 21 
februari zijn er in verband met regulier onder-
houd van de Koning Willem-Alexandertunnel 
meerdere nachtafsluitingen in de avond en 
nacht (tussen 21.30 uur  en 06.00 uur). Er is 
altijd één tunnelniveau open! Kijk voor meer 
info op www.maastrichtbereikbaar.nl/agenda. 

5 - 15 maart 2020 | TEFAF
Van 7 tot en met 15 maart is de kunstbeurs 
TEFAF in het MECC Maastricht met meer 
dan 275 dealers uit 20 landen in het MECC 
Maastricht. Er zijn twee besloten previewda-
gen op donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart. 
Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/agenda 
voor reistips om je reis naar de TEFAF vooraf 
te plannen.

27 april 2020 | Koningsdag 2020 
Kijk op www.koningsdagmaastricht2020.nl 
voor de wandelroute van de Koninklijke 
Familie. Kings en queens of the road kiezen 
natuurlijk voor de fi ets of het OV op die dag. 
Zo houden we stad en regio bereikbaar. Tips 
over bereikbaarheid? Kijk op www.maas-
trichtbereikbaar.nl/agenda.

Les Tables in Maastricht heeft zich onlangs 
aangesloten bij de stadsaanpak Maastricht 
Bereikbaar. Met concrete acties wil de ho-
recabrancheorganisatie gaan werken aan 
een blijvende goede bereikbaarheid én een 
bijdrage leveren aan een gezonde woon-, 
werk- en leefomgeving in de binnenstad. 
Zo proberen de leden komende weken on-
der andere de e-cargo bike en de e-car van 
Zuid-Limburg Bereikbaar uit.

De vereniging Ondernemers Centrum, Onder-
nemend Wyck, Mecc Maastricht, Bonnefan-
tenmuseum, Q-park, Maastricht Marketing 
en Centrummanagement zijn ook aangesloten 
bij de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar. De 
stadsaanpak is een voorbeeld van gebiedsge-
richt werken en een van de projecten van het 
programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. 

De eerste deelnemers van ‘Ontdek de e-car’ 
hebben een auto opgehaald en proberen twee 
weken hoe het is om elektrisch te rijden. 

Samenwerking
Samen met het online platform Goodmoovs en 
de autodealers Janssen Kerres en Keram willen 
we in één jaar 500 medewerkers van aangeslo-
ten partners een volwaardige e-car-ervaring 
geven. 

Autobewust rijden
Het programmabureau Zuid-Limburg Bereik-
baar stimuleert werkgevers in te zetten op au-
tobewust rijden door bijvoorbeeld te helpen 
bij de overstap naar een elektrisch wagenpark. 
Lees meer op www.autobewust.nl. 

Kijk voor meer informatie over ‘Ontdek de 
e-car’ op www.ontdek-de-ecar.nl. 

Les Tables zet in op duurzame 
 ontwikkeling binnenstad Maastricht

Eerste deelnemers Ontdek de e-car 
stappen in auto
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