
Voetgangers moeten veilig gebruik kunnen 
maken van de beschikbare ruimte. In de 
binnenstad van Maastricht geldt: “Fiets aan 
de hand en stal je fiets niet los in de straten.”

Fietsstallingen
Maak gebruik van de extra fietsrekken bij Mosae 
Forum en op het Vrijthof. Bij Mosae Forum staat 
de verplaatsbare evenementenfietsenstalling 
weer klaar. En op het Vrijthof zijn extra fietsrek-
ken geplaatst. Deze staan aan de overkant bij 
het Museum aan het Vrijthof/Spaans Gouver-
nement en tegenover Grand Café de Perroen. 
Sinds 1 juni is de fietsenstalling aan de Markt 
weer open. Of parkeer je fiets in de stalling van 

Q-park aan het Vrijthof of in de ondergrondse 
stalling bij het station. 

Nieuwe fietsroute Vrijthof
Voor de fietsers is een nieuwe route gemaakt 
over het Vrijthof. Behalve op vrijdag tijdens de 
Markt op het Vrijthof, dan volgen de fietsers de 
route van de snor- en bromfietsers achter het 
Vrijthof via Sint Servaasklooster. Let ter plekke 
goed op de bewegwijzering. Het Vrijthof is ver-
der ingericht voor terrassen.

Kijk voor meer info op
www.maastrichtbereikbaar.nl

Fietsers binnenstad Maastricht opgelet!

Om te komen tot een nieuwe, schonere 
manier van bevoorraden, werken horeca-
ondernemers en hun leveranciers, gemeen-
te  en stadsaanpak Maastricht Bereikbaar 
nauw samen. Eén van de actiepunten is 
de realisatie van vaste laad- en losplekken 
voor milieuvriendelijke bevoorrading aan 
de restaurants en cafés in de binnenstad.

Begin maart zijn  alternatieve energievoorzie-
ningen op de Markt en op het Vrijthof gerea-
liseerd, de zogenaamde ‘Stop & Drop locaties’.

“Horeca, winkels en bedrijvigheid zijn belang-
rijk en we kunnen niet zonder. Maar daarnaast 
willen we ook met elkaar de leefbaarheid van 
de stad verbeteren. We willen minder uitstoot 
van schadelijke stoffen realiseren wat zorgt 
voor een betere leefomgeving voor en gezond-
heid van de mensen”, aldus Gert-Jan Krabben-
dam, voorzitter stuurgroep Zuid-Limburg en 
wethouder gemeente Maastricht aan.

Milieuvriendelijker laden en lossen
Eerder dit jaar maakten deelnemende hore-

caleveranciers, Sligro, Hanos, Bidfood, Daily 
Fresh Food en Becker-Royen, al kennis met 
het gebruik van elektriciteit als alternatieve 
energievoorziening voor de koelunits van hun 
vrachtauto’s. De koelunits sluiten zij aan op 
ondergrondse voorzieningen op de Markt en 
Vrijthof, waar zij doorgaans ook lang staan, 
omdat zij er meerdere klanten bedienen. De 
dieselmotor kan uit tijdens laden en lossen. Dit 
zorgt voor minder CO2-uitstoot, minder lawaai 
en minder vrachtautokilometers.

Betere verblijfskwaliteit
Nu de horeca weer open is en het weer druk-
ker wordt, komt ook de bevoorrading  weer op 
gang. “Eindelijk mogen wij de restaurants en 
cafés opnieuw voorzien van de nodige voor-
raad. Wij zijn blij met de ondergrondse stroom-
voorzieningen voor het elektrisch koelen. Zo 
dragen wij ook ons steentje bij aan de leefbaar-
heid in de binnenstad.” aldus de deelnemende 
horecaleveranciers. John Paulus namens Ko-
ninklijke Horeca Maastricht & Heuvelland vult 
aan: ‘Door Stop en Drop verbetert de verblijfs-
kwaliteit ter plaatse voor de bezoeker aan en de 

bewoner van de stad, een essentiële voorwaar-
de om gastvriendelijk te kunnen ondernemen.’

Louis Prompers, programmadirecteur Stads-
aanpak Maastricht Bereikbaar (project 
Zuid-Limburg Bereikbaar) is trots om dit pro-
ject namens Gemeente Maastricht, te mogen 
trekken. “We moeten dit samen willen: een toe-
komstbestendige stad voor inwoners én bedrij-
ven. De stad moet meer de experience en bele-
ving tot uitdrukking brengen dan dat men de 
stad alleen ‘functioneel’ bezoekt om inkopen 
te doen. Daartoe is het verblijfsklimaat van be-
lang. Via vereende krachten van ondernemers, 
bewoners en overheid wordt Maastricht duur-
zaam toekomst gericht om de leefbaarheid en 
economische vitaliteit te verzoenen en de (toe-
komstige) consument te verleiden Maastricht 
te bezoeken voor verblijf en shoppen.” 
 
Meer weten over duurzame logistiek? 
www.logistiekbereikbaar.nl

“De actieradius moet je niet ervan weerhouden 
om over te stappen naar een elektrische auto.”

Bart werkt bij de Universiteit van Maas-
tricht, een van de convenantpartners van 
Zuid-Limburg Bereikbaar. Via zijn werk 
deed hij eind februari mee aan Ontdek de 
e-car. De ideale kans voor hem om twee we-
ken lang in de praktijk te ervaren hoe elek-
trisch rijden bevalt.

Want, zegt Bart: “Ik dacht er al langer over om 
over te stappen op een elektrische auto. Door 
eens proef te draaien weet je pas echt hoe het 
bevalt. We reden in twee weken tijd 1.500 ki-
lometer met de auto. En planden een ritje naar 
onze familie in het noorden van het land.”

Actieradius Renault Zoë ideaal
In 2015 kochten Bart en zijn vrouw een nieu-
we auto. Ze wisten toen al dat hun volgende 
auto een elektrische auto zou worden. “Afgelo-
pen weekend heb ik een Renault Zoë gekocht. 
Deze auto past het beste bij onze situatie. Met 
een actieradius van meer dan 300 kilometer 
is een ritje naar onze familie in de kop van 
Noord-Holland goed te doen. De Zoë is groter 

dan ik dacht. De kofferbak is vergelijkbaar met 
de auto die ik nu heb, een BMW 1-serie. Het 
scheelt maar 10 liter.”

Geholpen bij keuze om voor elektrisch te 
gaan
“Ontdek de e-car heeft mij geholpen om de 
keuze te maken om voor elektrisch rijden te 
gaan. Het past bij onze levenswijze om bewust 
na te denken over het gebruik van energie en 
onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beper-
ken. We hebben al zonnepanelen op ons dak 
en een warmtepomp. Nu we over gaan op elek-
trisch rijden, schaffen we binnenkort extra zon-
nepanelen aan om deels met onze eigen elek-
triciteit rond te rijden.”

Zelf een e-car ontdekken?
Zuid-Limburg Bereikbaar biedt vrijblijvende 
probeerervaringen voor medewerkers van aan-
gesloten werkgevers, zodat je zelf kan ervaren 
hoe elektrisch rijden bevalt. Kijk voor meer in-
formatie op www.ontdek-de-ecar.nl.

Lees de hele ervaring van Bart op 
www.autobewust.nl/nl/ervaringen

Stop & Drop-plaatsen op Markt en Vrijthof weer in gebruik

Bart over Ontdek de e-car

Agenda
24-26 juni | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Willem- 
Alexandertunnel in de avond en nacht van 24 tot met 26 juni 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.

(Weekend)tips voor een veilig rondje stad?
Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl.

Juli | Doorwerken aan Zero Emissie Stadslogistiek 
Samen met ondernemers, inwoners en belangenorganisaties voor een meer efficiënte en duur-
zame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer in het stadscentrum. 
Zie www.logistiekbereikbaar.nl.

10 juli | Sphinxterrein | Banden op Spanning
Het team Band op Spanning komt in actie op 10 juli 2020 op parkeerterrein het Sphinxterrein 
in Maastricht. Wie op onvoldoende opgepompte banden rijdt, rijdt onveiliger, verbruikt meer 
brandstof, maakt meer lawaai en schaadt het milieu. 
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Stop & Drop-plaats op het Vrijthof.
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