
Wanneer mensen in groepen bijeenkomen 
kan het coronavirus zich snel verspreiden. 
Daarom heeft de gemeente Maastricht voor 
de binnenstad extra maatregelen getroffen 
voor voetgangers en fietsers om te voorko-
men dat er onverantwoorde situaties ont-
staan. Is het druk? Kom op een later tijdstip 
terug.

Voor voetgangers
•  Let op de info- en verkeersborden.
•  Volg de looplijnen en engelen die op straat 

zijn aangebracht.
•  Gebruik de wachtvakken voor winkels als het 

binnen te druk is.
•  Let op de eenrichtingsstraten: Muntstraat, 

Spilstraat, Nieuwstraat, Platielstraat, Achter 
het Vleeshuis, Wolfstraat en Koestraat.

•  In Wyck zijn in de Stationsstraat en Wycker 
Brugstraat parkeerstroken opgeheven om 
voetgangers ruimte te geven.

Voor fietsers
•   Op de Oeverwal (Cörversplein) en Hoeg 

Brögk mag niet meer gefietst worden. Neem 
je fiets daar aan de hand en ga te voet verder. 
Deze regel geldt 24 uur per dag.

•   Parkeer je fiets in de stalling aan het Vrijthof 
of de ondergrondse stalling bij het station. De 
fietsenstalling bij het station is de eerste 24 
uur gratis, daarna betaal je € 1,25 per dag.

•   De fietsenstallingen aan de Markt en Kessels-
kade blijven nog gesloten. 

•   Sinds maandag 25 mei is de Fiets & Service 
winkel aan het station weer open.

•  Voetgangers moeten veilig gebruik kunnen 
maken van de beschikbare ruimte. Stal fietsen 
niet los in de straten van de binnenstad, maar 
maak gebruik van de fietsrekken. Of stal je 
fiets je in de mobiele stalling op het voorplein 
bij Mosae Forum.

Plattegrond? 
Zie www.maastrichtbereikbaar.nl

De gedragsregels voor voetgangers en fietsers 
 duren in ieder geval tot 1 september 2020. 

OV-reizigers kunnen vanaf begin juni voor 
noodzakelijke reizen weer van de reguliere 
dienstregeling gebruik maken; een mond-
kapje is dan verplicht. We informeren je 
graag.

NS: terug naar de reguliere dienstregeling
Vanaf 2 juni rijden de treinen van de NS weer 
volgens de reguliere dienstregeling, met uit-
zondering van een aantal nachttreinen en en-
kele andere treinen. De NS rijdt met het maxi-
male aantal treinen dat voor haar medewerkers 
onder corona-omstandigheden mogelijk is en 
dat nodig is om Nederland bereikbaar te hou-
den. Om verantwoord reizen mogelijk te ma-
ken, zijn alleen de stoelen aan de raamzijde 
beschikbaar. Deze zijn met een groene sticker 
aangeduid. Daarmee zijn in een trein ongeveer 
50% van de stoelen beschikbaar. Afstand hou-
den blijft het uitgangspunt. Let op: vanaf 1 juni 

is het gebruik van een mondkapje in het OV 
verplicht.

Arriva: gepaste maatregelen om verant-
woord te reizen
Vervoerder Arriva neemt ook gepaste maat-
regelen om verantwoord te reizen via bus en 
trein. Houd de website www.arriva.nl/limburg 
in de gaten voor alle actuele informatie over 
reizen met de bussen en treinen van Arriva 
vanaf 2 juni. Zo gauw deze informatie beschik-
baar is zullen wij die ook delen.

Ook op stations afstand houden
Op stations geldt de 1,5-meterregel. Om het 
voor reizigers makkelijker te maken afstand 
te houden, hebben ProRail en NS met instem-
ming van de treinvervoerders de coronamaat-
regelen op stations geïntroduceerd. Op stations 
zijn stickers, pictogrammen en afstandslijnen 

aangebracht om deze onder de aandacht te 
brengen. Er gaan geleidelijk steeds meer win-
kels en services op het station open. Ook hier 
worden maatregelen genomen om voldoende 
afstand te kunnen bewaren. Reizigers kunnen 
straks bij verschillende winkels op het station 
een mondkapje kopen.

Reis alleen als het noodzakelijk is
Raadpleeg voor vertrek de NS-reisplanner om 
zeker te weten dat jouw trein rijdt. Volg de 
richtlijnen van de overheid en reis alleen als 
het noodzakelijk is. Werk zoveel mogelijk thuis 
en mijd drukte. Daarom geldt: reis alleen als 
dat echt nodig is. Alleen samen gaan we de ver-
spreiding van corona tegen.

Reguliere dienstregeling OV vanaf juni

De fiets is en blijft een duurzame keuze. 
Bovendien is de fiets juist nu een gezond en 
veilig middel om van A naar B te gaan. Voor 
wat langere afstanden kiezen we steeds 
vaker voor een e-bike. Wil jij eens probe-
ren of een e-bike wat voor jou is? Op vrij-
dag 12 juni staan de fietsen voor je klaar in 
de Maastrichtse wijk Heugem/Randwyck, 
vlakbij rijwielhandelaar De Beente. 

Veilige mobiliteit
Voor onze gezondheid en die van anderen zijn 
we nog veel thuis. Het verkeer neemt tegelij-
kertijd weer wat toe. Steeds meer winkels gaan 

weer open. De basisscholen hebben hun  deu-
ren weer geopend. Zuid-Limburg Bereikbaar 
zoekt daarom mee naar veilige mobiliteit. Het 
aanbieden van e-bikes, speedbikes en een elek-
trische familiebakfiets is hier onderdeel van.

Hoe werkt het?
Je gaat naar www.ontdekdeebike.nl. Daar kies je 
welke fiets het best bij je past. Wij willen voor-
komen dat veel mensen dicht bij elkaar komen. 
Daarom werken we met tijdsvakken. Je kiest 
vooraf op welk uur je de fiets wil komen halen. 
Is de fiets van je voorkeur al gereserveerd? Pro-
beer dan een ander tijdvak. 

Fiets staat voor je klaar!
Wanneer je de gereserveerde fiets ophaalt, staat 
de fiets voor je klaar. Je ontvangt een instructie 
en de fiets wordt voor je gereinigd. Je bent klaar 
om de e-bike te ontdekken! Houd wel rekening 
met de basisregels om de verspreiding van co-
rona te vermijden: houd afstand, vermijd druk-
te en was vaker je handen.

Ook de elektrische familiebakfiets 
 is gratis te proberen.

Doe mee aan Ontdek de E-bike in Heugem/Randwyck

Agenda
2e Carabinierslaan | Afsluiting tussen rotonde Veldwezelt en Via Regia
Vanwege de werkzaamheden aan de rotonde Veldwezelt is de 2e Carabinierslaan van 25 mei tot 
en met 10 juli in Lanaken in beide rijrichtingen afgesloten voor alle verkeer. Verkeer van Maas-
tricht naar Veldwezelt en andersom volgt een omleiding.

27-29 mei | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Willem-Alex-
andertunnel in de avond en nacht van 27 tot en met 29 mei afwisselend in beide richtingen 
afgesloten. Verkeer kan doorgaan via de N2 of A2 tunnelbuizen. Lokaal verkeer volgt tijdens de 
afsluiting van de A2 een omleiding.

Kijk voor meer informatie over deze werkzaamheden op 
www.maastrichtbereikbaar.nl/agenda

OV-onderzoek naar de effecten 
van corona

Om meer inzicht te krijgen in het huidig én toekomstig gebruik van het OV nodigen wij reizi-
gers uit mee te doen met een kort OV-onderzoek. Hierin vragen wij of en hoe jouw reisgedrag 
met het OV is veranderd en onder welke omstandigheden je in de toekomst weer met het OV 
zou willen reizen.

Doe je ook mee?
Ga naar www.verkeersonderneming.nl/onderzoek-ov-2 om je aan te melden als deelnemer. 
Als je meedoet, kun je de uitkomsten van het onderzoek ontvangen.


