
Fietsen heeft vele voordelen. De Gemeente 
Maastricht is dan ook erg blij met de mensen 
die regelmatig kiezen voor de fiets. Fietsen 
is ook tijdens corona een veilige optie. Wel 
blijft gelden: bij thuiskomst de handen was-
sen. Als je naar de stad fietst, gaat dat lastiger. 
Desinfectie spray biedt uitkomst in dat geval. 
Maastricht Bereikbaar bedankte fietsers die op 
donderdagochtend 16 juli hun fiets parkeerden 
in de stalling onder het Station met een gratis 
flesje spray. Want wie fietst door de stad en 
netjes parkeert in de stad, is gewoon goed be-
zig voor de stad! 

De e-bike is populairder dan ooit. Steeds meer 
mensen kiezen voor langere afstanden voor 
een e-bike. Voor een weloverwogen keuze is 
soms meer nodig dan een testrondje. Daarom 
is er Ontdek de e-bike. Je kunt dan twee we-
ken lang elektrisch fietsen. Op 7 augustus staan 
e-bikes en speedbikes klaar in Margraten en op 
11 augustus  in Cadier en Keer. Na twee weken 
later kunnen ze op dezelfde plek weer ingele-
verd worden. Zo is ontdekken of de e-bike bij je 
past wel heel leuk en gemakkelijk!   

Meedoen met Ontdek de e-bike? 
Ga naar www.maakdebeweging.nl/produc-
ten-en-diensten/ontdek-de-ebike. Hier kun je 
een fiets naar keuze reserveren. Om drukte te 
voorkomen, werken we met tijdsvakken. 

Komen de probeerperiodes in augustus je niet 
uit? In ons uitgiftepunt in Valkenburg kun je 
het hele jaar door een e-bike ophalen voor een 
leenweek.  

Ondernemers, inwoners en belangenorga-
nisaties doen mee aan de voorbereidingen 
om eind dit jaar aan de gemeenteraad een 
plan te presenteren voor het invoeren van 
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in 2025. 
ZES gaat over het gezamenlijk werken aan 
‘vergroening’ van alle bestel- en vrachtver-
keer in het stadscentrum. 

Emissieloze voertuigen zorgen voor schonere 
lucht, minder geluid en betere en leveren daar-
mee een concrete bijdrage aan een toekomst-
bestendige, leefbare en economisch vitale stad. 
“Zero Emissie Stadslogistiek is niet een zaak al-
leen van logistieke bedrijven en overheid. Wil-
len we slagen hebben we gezamenlijke slag-
kracht nodig en moeten we zoeken naar een 
totaalaanpak voor economie, leefbaarheid en 
milieu.” Dat is de stip op de horizon van wet-
houder Gert-Jan Krabbendam en Louis Prom-

pers, programmadirecteur van Zuid-Limburg 
Bereikbaar. 

Maastricht Bereikbaar
De gemeente Maastricht heeft aan programma-
bureau Zuid-Limburg Bereikbaar de opdracht 
gegeven een implementatieplan te maken hoe 
richting 2025 de opgave voor Zero Emissie 
Stadslogistiek ingevoerd kan worden. ZES is 
daarmee onderdeel geworden van de stadsaan-
pak Maastricht en wordt uitgevoerd in samen-
werking met zoveel mogelijk direct betrokke-
nen. De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar is 
een van de projecten van het programmabu-
reau. Meer weten of het proces volgen? Kijk op 
www.logistiekbereikbaar.nl. Daar vind je ook 
de binnenstadpartners en logistieke partners 
die meedoen. 

“Nu al voorbereiden voor 2025, is dat nodig?” Deze en andere meest gestelde vragen staan met 
antwoord op www.logistiekbereikbaar.nl. 

Van 30 juli tot en met 9 augustus zijn er werkzaamheden aan het spoor op verschillende tra-
jecten tussen Heerlen – Maastricht. In beide richtingen is geen treinverkeer mogelijk. Trein-
reizigers kunnen gebruikmaken van snelbussen en stopbussen tussen Heerlen en Valkenburg 
en een pendelbus tussen Valkenburg, Klimmen-Ransdaal en Schin op Geul. Plan je reis voor 
vertrek en houd rekening met extra reistijd van 15-30 min.

Fietsers bedankt! Ontdek de e-bike vanuit 
Margraten of Cadier en Keer

Vergroenen van bestel- en vrachtverkeer in de binnenstad

Geen treinen, maar bussen 
tussen Heerlen en Maastricht
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Deze zomervakantie wordt anders dan an-
ders. Veel mensen blijven thuis of kiezen 
voor een vakantie dicht bij huis. Het kan 
gezellig druk worden als we op onszelf en 
anderen blijven letten. Op maakdebewe-
ging.nl verzamelen we actuele informatie 
over de verschillende stadscentra. Zo blijft 
in Maastricht het Veilig Rondje Stad van 
kracht. Drukte vermijden kan door de stad 
op minder drukke dagen of minder drukke 
tijdstippen te bezoeken. Maandag, dinsdag 
en donderdag zijn rustiger dan de markt-

dagen woensdag en vrijdag. Kom je met de 
auto? De parkeergarages in het centrum 
zijn vaak snel vol. Parkeer gratis op P+R 
Noord of zet je auto tegen een gunstig tarief 
op één van de P+W-terreinen Frontenpark, 
Bonnefanten, Stadspark of Sphinx. Maar 
ook met deze tips van visitzuidlimburg.nl 
kun je drukte vermijden. 

#1:  Het historische stadscentrum van Maas-
tricht is drukbezocht. Vermijd drukte en ga op 
zoek naar de meer verborgen, rustigere plekjes 

van de stad, zoals het Sphinxkwartier of Wyck. 

#2: Ontdek de mooiste musea van Zuid-Lim-
burg, zoals het Bonnefanten in Maastricht, 
SCHUNCK in Heerlen, De Domijnen in Sittard 
en Cube Design in Kerkrade. 

#3: Maak een wandeling op de St. Pietersberg 
of in de grotten eronder. Of denk eens aan de 
Brunssummerheide, het Gaia Park of Kasteel-
park Born. 

#4: Vul een mand met lokale delicatesses of 
bestel een kant en klare picknickmand bij o.a. 
Bijzonder of Marres en ga lekker picknicken in 
het park of in de natuur. 

#5: Stap op de pedalen met de fietsknoop-
puntenkaart. De kaart is te bestellen via Visit 
Zuid-Limburg. 

Alle tips voor het Veilig Rondje Maastricht 
staan op www.MaastrichtBereikbaar.nl.

Erop uit dichtbij huis? Drukte vermijden doe je zo.
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