
Kom een kijkje nemen tijdens de open dag op 3 juli bij 
het nieuwe Velorium Outdoor Sports & Bikepark

Fietsers genieten meer. Pak deze zomer de 
fiets naar de binnenstad van Maastricht. 
Dan word je getrakteerd op een heerlijke 
zomerbries, mooie uitzichten én speciale 
aanbiedingen bij lokale ondernemers. Zij 
trakteren jou omdat je de auto laat staan. 
Dat is goed voor jezelf en bovendien help je 
mee aan schone lucht en de bereikbaarheid 
van de stad.  Allemaal echt #posifiets!

De traktaties waaruit je kunt kiezen:
•  Café Servaas in Wyck – 2e kopje koffie gratis 

(op maandag t/m vrijdag) 
•  Tweewielerservice Verhulst - gratis op te ha-

len banden plaksetje
•  10% korting op een verse filter koffie in de 

nieuwe branderij van Blanche Dael in het 
Sphinxkwartier (Niet inwisselbaar in de vesti-
gingen in de Wolfstraat en Coffeelovers)

•  10% korting in de winkel van SoDelicious in 
Wyck

•  Gratis een Home Made Ice-Tea bij elke res-
taurant-aankoop van een van de verrukkelijke 
spaghetti’s van BAVET op de Markt (het gratis 
aanbod is niet geldig voor Take Out of Delivery)

Op posifiets.nl staat hoe je de kortingsvoucher 
kunt krijgen. De deelnemende bedrijven vin-
den het belangrijk dat hun klanten en bezoe-
kers ook zoveel mogelijk op de fiets stappen. 
Dus we gaan er gewoon vanuit dat jij met de 
fiets bent wanneer je een kortingsvoucher inle-
vert.  Geniet ervan!

Ondernemers die mee willen doen met 
#posifiets en fietsers willen trakteren met 
een kortingsacties, kunnen mailen naar  
info@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Vaker fietsen in Maastricht. Veilig fietsen. Veilig stallen. Ben jij al #posifiets? Super! Dan werk je al 
mee aan een betere bereikbaarheid van de binnenstad en een betere luchtkwaliteit. En oh ja... Nog 
een ‘veiligheidsdingetje’! Winkels open in de binnenstad? Fiets aan de hand! Dan kunnen fietsers 
én voetgangers blijven genieten van de zomerse gezelligheid. Kunnen we op je rekenen? Check de 
acties op positiets.nl

De werkzaamheden aan de A79 naderen hun 
einde. Op zondag 27 juni ging het derde werk-
vak weer open en staat er nog 1 x 4 weken af-
sluiting op de planning. Deze afsluiting is van 
9 juli tot en met 8 augustus tussen Heerlen 

en Hulsberg richting Maastricht. Nu de co-
ronamaatregelen versoepelen, wordt het ook 
wat drukker op de wegen. Denk dus na hoe jij 
zelf geen hinder door de werkzaamheden of 
extra reistijd ervaart. Overleg met je werkgever 

of je nog kunt blijven thuiswerken of buiten de 
spits kunt reizen. We zien dat de dinsdag en 
donderdag in de afgelopen periode de drukkere 
dagen zijn. Of maak gebruik van onze reisalter-
natieven voor de auto: vier weken met de e-bike 

of reis twee doordeweekse dagen met de trein 
tussen Heerlen en Maastricht Randwyck. Wees 
er op tijd bij en boek nog snel jouw gratis ver-
voersmiddel via: www.maakdebeweging.nl/a79.

Hele zomer speciale 
#posifiets-acties

Winkels open in de 
 binnenstad? 
Fiets aan de hand!

Hinder van werkzaamheden A79? Maak gebruik van de 
reisalternatieven van Zuid-Limburg Bereikbaar

Fietsers zijn genieters! Als je de auto ver-
ruilt voor de fiets, krijg je daar meteen heel 
veel voor terug. Op de fiets geniet je van de 
frisse lucht, van mooie uitzichten, van een 
lekker zonnetje of een koele bries. Hoe ge-
weldig en #posifiets is het dan ook dat het 
nieuwe Velorium Outdoor Sports & Bike-
park iedereen in Maastricht wil leren fiet-
sen én wil leren van fietsen te genieten!

Je kent het vast wel, het tijdelijke outdoorpark 
voor mountainbikers langs de Groene Loper. 
Het Green043 Bikepark startte in 2016 op een 
braakliggend terrein aan de Noormannensin-
gel als een ontmoetingsplek voor sportieve ac-
tiviteiten. Nu het terrein nodig is voor de ver-
dere ontwikkeling van de Groene Loper, maakt 
het bikepark onder een nieuwe naam een nieu-
we start aan de Maastrichterweg 7 in De Heeg. 
Drijvende kracht achter dit #posifietsverhaal is 
Sjef Eijmael. Hij praat ons graag even bij over 
alle ontwikkelingen die eraan zitten te komen.

Fietslessen voor jong en oud
Onder de nieuwe naam Velorium Outdoor 
Sports & Bikepark gaat Sjef Eijmael een breed 
scala van sportieve activiteiten aanbieden. 

Fietslessen en het creëren van fietsplezier heb-
ben daarin een voorname rol. Sjef: “Fietsen of 
mountainbiken moet vooral leuk zijn! Samen 
het avontuur opzoeken in een natuurlijke om-
geving, in plaats van te gamen op een scherm-
pje!” 

Initiatieven schieten vaak te kort
“Hoewel er wel initiatieven zijn op het gebied 
van fietsmobiliteit, zien we toch dat deze aan 
de voorkant tekortschieten. Mensen echt het 
plezier van fietsen leren, dat is waar wij voor 
gaan,” gaat Sjef verder. “Dat willen we bij men-
sen van alle leeftijden en komaf creëren, want 
als je eenmaal plezier beleeft aan fietsen en 
merkt hoe goed dat is voor je gezondheid dan 
pak je veel sneller de fiets dan de auto.” Een 
echt #posifiets verhaal dus: “Het is exact zoals 
Maastricht Bereikbaar het zegt:,” zegt Sjef, “Als 
je het gevoel te pakken hebt, wil je niet anders 
meer.”

Opening nieuwe bikepark
“In ons nieuwe Velorium Outdoor Sports & Bi-
kepark willen we ervoor zorgen dat zoveel mo-
gelijk kinderen, ouderen, nieuwkomers, expats 
en buitenlandse studenten inspiratie vinden 

voor een gezonder leven,” legt Sjef uit. “Hen 
fietsvaardig maken staat hierbij centraal. Op de 
nieuwe locatie gaan we overigens ook diverse 
‘urban’ sporten faciliteren, zoals BMX, skaten, 
boarden, steps, bootcamp, calisthenics, bui-
tenyoga en nog veel meer. De officiële opening 
staat gepland voor half september, maar vanaf 
juli hebben we op het nieuwe terrein al allerlei 
leuke activiteiten voor de jeugd gepland. Op 3 
juli houden we er een open dag en kan ieder-
een mét zijn/haar eigen fiets of mountainbike 
al eens een kijkje komen nemen! ” 

Wat zijn de toekomstplannen?
Sjef: “We zijn gestart met samenwerkingen met 
het MUMC+ en het Vista College en we willen 
zoveel mogelijk activiteiten die met fietsen te 
maken hebben ondersteunen met gezamenlijk 
ontwikkelde programma’s. Ook willen we be-
kijken of en hoe we samen met Zuid-Limburg 
Bereikbaar programma’s met fietsvaardigheids-
lessen duurzaam kunnen maken. Allemaal met 
als doel om met vitaliteit en (fiets)mobiliteit 
samen te gaan voor een klimaatneutrale en ge-
zonde toekomst.”

Meer weten over de activiteiten van Velorium 
Outdoor Sports & Bikepark? Check de website: 
www.velorium.com.


