
Op pad in de natuur bij jou in de buurt? 
Laten we rekening houden met onze leef-
omgeving en het milieu en niet met zijn 
allen de auto pakken en het Heuvelland 
inrijden. Parkeer je auto bij een van de na-
tuurtransferia in onze regio en wandel of 
fi ets daarna meteen de natuur in. Een na-
tuurtransferium is een parkeervoorziening 
voor een groot aantal auto’s en motoren aan 
de rand van een natuurgebied, bijvoorbeeld 
bij de Biesenhof in Geleen of de Haamen in 
Beek. Visit Zuid-Limburg heeft ze voor ons 
op een rij gezet.

Geleen: Biesenweg 1
• Gratis parkeervoorziening
• Start- en eindpunt van wandel- en fi etsroutes
• Carréhoeve met restaurant, brasserie en win-
tertuin.

Beek: De Haamen 1
• Gratis parkeervoorziening
•  Start- en eindpunt van wandel-, fi ets- en 

MTB-routes
• Bezoekerscentrum de Pastorie
• Nabij sportlandgoed De Haamen

Simpelveld: Kruinweg 5 - 
“Poort Mergelland” (www.natrans.nl)
• Gratis parkeervoorziening
• Startpunt wandel- en fi etsroutes
• Startpunt geocaching GPS-wandeltochten
•  VVV folderpunt + verkoop van wandel- en 

fi etskaarten en plattegronden
• Fietsverhuur (ook elektrisch)
• Accu service e-bikes
• Steunpunt diverse natuurorganisaties
• Wellness/educatief/natuur arrangementen

Gulpen: Oude Rijksweg 20
• Gratis parkeervoorziening
•  Centraal startpunt voor wandel-, fi ets- en 

MTB-routes

De natuurtransferia van Zuid-Limburg en 
hun faciliteiten
Sommige natuurtransferia beschikken over 

extra voorzieningen, zoals horeca of fi etsver-
huur. Bekijk op www.visitzuidlimburg.nl welke 
routes je kunt volgen vanaf welk natuurtrans-
ferium en wat er onderweg te doen is. 

Misschien een e-bike aanscha� en, maar twijfel je nog? Probeer dan eerst eens gratis zes dagen 
een e-bike via een rijwielhandelaar bij jou in de buurt! Zuid-Limburg Bereikbaar heeft een in-
teressant aanbod via de Giant Store (Paardestraat 6-8) in Sittard kun je gratis een e-bike probe-
ren. Je haalt de elektrische fi ets zelf op bij de rijwielhandelaar en je kunt zes dagen lang ervaren 
of elektrisch fi etsen bij je past. Let op: vol = vol! 

De fi ets is juist nu een gezond en veilig middel om van A naar B te gaan. Houd wel rekening met de 
basisregels om de verspreiding van corona te vermijden: houd afstand, vermijd drukte en was vaker je 
handen.

Hoe werkt het?
Ga naar de website www.maakdebeweging.nl/nl/producten-en-diensten/ontdek-de-ebike/via-een-rij-
wielhandelaar. Selecteer de rijwielhandelaar van jouw keuze en meld je aan via de knop ‘Doe Mee’. Vul 
het formulier compleet in. Kies de e-bike en de probeerperiode van jouw keuze. Je bent de hele week 
verzekerd bij pech onderweg, diefstal en beschadiging aan de e-bike (beperkt eigen risico van € 35).

Fiets klaar voor gebruik
Wanneer je de gereserveerde fi ets ophaalt, staat de fi ets voor je klaar. Je ontvangt een instructie en de 
fi ets wordt voor je gereinigd. Je bent klaar om de e-bike te ontdekken! 

Genieten van de natuur bij jou in de buurt? 
Parkeer bij natuurtransferia!

Probeerweek e-bike via Zuid-Limburg Bereikbaar 
en rijwielhandelaar in Sittard
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29 AUG |  Maak de beweging naar minder brandstofverbruik en veiliger rijden: 
Band op Spanning op P Lage Fronten in Maastricht
Werk je in Maastricht of bezoek je de stad op 29 augustus? Kom dan naar parkeer-
terrein Lage Fronten en laat gratis en professioneel je bandenspanning controleren. 
Ook zo draag je een stukje bij aan duurzaamheid en veiligheid. Kijk voor meer info 
op www.maakdebeweging.nl.

2-4 sept | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Wil-
lem-Alexandertunnel in de avond en nacht van 2 tot met 4 september 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.

AGENDA Overstappen op een elektrische auto? 
Ruim 1/3 van alle Nederlandse reizigers overweegt om over te stappen 
op een elektrische auto. Bijvoorbeeld omdat het goed voor het milieu 
is, voordelig in gebruik en omdat je met een elektrische auto klaar 
bent voor de toekomst.

Alle info bij elkaar op www.maakdebeweging.nl
De overstap naar elektrisch rijden is echter niet zomaar gemaakt. Je 
twijfelt nog omdat je er nog niet alles over weet of je nog beperkingen 
ziet. Op www.maakdebeweging.nl/producten-en-diensten/elektrischrijden vind je meer informatie 
over de aanschafprijs, de afstand die gereden kan worden, de beschikbaarheid van laadpalen bij jou in 
de buurt en een overzicht van geschikte modellen. En wist je dat je sinds 1 juni met subsidie een elek-
trische auto kunt kopen via de overheid. De subsidie geldt voor lease, nieuwe en gebruikte elektrische 
auto’s. 
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