
MAASTRICHT EN HAAR OMGEVING IS EEN POPULAIRE RE-
GIO OM IN TE WONEN, TE WERKEN, TE BEZOEKEN EN IN TE 
RECREËREN. HET AANTAL REIZIGERS DAT IN EN NAAR DE 
REGIO REIST, NEEMT NOG STEEDS TOE. MAAR DEZE PO-
PULARITEIT HEEFT OOK EEN KEERZIJDE: DE BEREIKBAAR-
HEID VAN DE STAD EN DE REGIO STAAT ONDER DRUK. 

OM HET PROBLEEM RONDOM DE BEREIKBAARHEID VAN 
DE STAD EN DE REGIO AAN TE PAKKEN, HEBBEN OVER-
HEDEN, WERKGEVERS EN AANBIEDERS VAN MOBILITEITS-

DIENSTEN DE KOPPEN BIJ ELKAAR GESTOKEN. SAMEN 
HEBBEN ZE HET PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 
2010-2016 OPGESTELD. MET ALS DOEL TE ZORGEN VOOR 
EEN BLIJVEND GOEDE BEREIKBAARHEID VAN DE STAD EN 
DE REGIO DOOR HET REALISEREN VAN STRUCTUREEL AN-
DER REIS- EN WERKGEDRAG BIJ DE VERSCHILLENDE REI-
ZIGERSGROEPEN. 
MET ANDERE WOORDEN: MAASTRICHT BEREIKBAAR HOU-
DEN DOOR HET ORGANISEREN VAN SLIM REIZEN EN SLIM 
WERKEN. 

DE DRUK OP HET BESTAANDE WEGEN-
NET NEEMT DE KOMENDE JAREN AL-
LEEN MAAR TOE DOOR EEN GROOT 
AANTAL LANGDURIGE WEGWERKZAAM-
HEDEN VOOR DE ONDERTUNNELING VAN 
DE A2 IN MAASTRICHT, DE CAPACITEITS-
VERGROTING VAN DE NOORDERBRUG 
EN WEGWERKZAAMHEDEN OP DE A2 IN 
MIDDEN-LIMBURG. 

Daar komt bij dat tijdens deze werkzaam-
heden (2010-2016) het autoverkeer met 
10% zal toenemen; de huidige capaciteit 
van het wegennet in de stad en de regio kan 
deze groei echter niet opvangen. Willen we 
de bereikbaarheid van stad en regio op peil 
houden, dan betekent dit dat we deze groei 
van de automobiliteit moeten opvangen. 
Met een pakket aan samenhangende maat-
regelen beïnvloeden we het werk- en reis-
gedrag van specifieke groepen reizigers: 
forensen, het goederenverkeer, bezoekers 
van topdagen en evenementen en het zake-
lijk- en bestelverkeer. Alleen zo houden we 
de regio ook in de toekomst bereikbaar. 

HOE HOUDEN WE 
MAASTRICHT-BEREIKBAAR?

PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016 VAN START! 

Samen houden we Maastricht-Bereikbaar.nlSPECIAL
PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR 2010-2016

September 2010
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MAASTRICHT-BEREIKBAAR: ORGANISEREN VAN SLIM REIZEN EN SLIM WERKEN

WILLEN WE DE REIZIGERS VERLEIDEN OM 
STRUCTUREEL SLIMMER TE GAAN REIZEN 
EN WERKEN DAN KAN DAT ALLEEN DOOR 
AFSPRAKEN TE MAKEN TUSSEN OVERHE-
DEN, WERKGEVERS EN AANBIEDERS VAN 
MOBILITEITSDIENSTEN. 

De initiatiefnemers en andere partijen heb-
ben het programma Maastricht-Bereikbaar 
2010-2016 gezamenlijk uitgewerkt. Uitvoe-
ringsafspraken en taakverdelingen zijn 
vastgelegd in het regioconvenant. Daarmee 
kan de feitelijke uitvoering in het najaar 
van 2010 beginnen. Onder regie van het 
programmabureau Maastricht-Bereikbaar 

HOE GAAN WE DAT DOEN?
werkt de samenwerkingsdriehoek aan het 
realiseren van maatregelen, producten en 
diensten voor de mensen waarvoor we het 
uiteindelijk doen: de reizigers binnen en 
naar Maastricht en de regio. 

Deze reizigers moeten gebruik gaan maken 
van het aanbod dat is voorbereid en wordt 
doorontwikkeld. Doen zij dit, dan verandert 
hun reisgedrag en zal dat direct merkbaar 
en voelbaar zijn voor de bereikbaarheid 
van Maastricht en de regio. Daarmee kan 
Maastricht zich als stad en regio blijven 
profileren als een internationaal woon-, 
werk-, kennis- en cultuurgebied.



WAT IS SLIM WERKEN EN SLIM REIZEN?
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     SLIM REIZEN
•	Op een andere manier reizen: reizigers kiezen in plaats 

van de auto voor een alternatief en combineren verschil-
lende vervoermiddelen binnen één reis met elkaar (parke-
ren, bus, trein en OV-fiets). Vooral forensen en bezoekers 
die langere afstanden reizen moeten hier gebruik van gaan 
maken. Voor deze reizigers is de mobiliteitspas Maastricht-
Bereikbaar in de maak met maximaal gemak voor de reizi-
gers.

•	Met de fiets reizen: forensen kiezen ook voor de korte- en 
middellange afstanden voor de fiets. Elektrische fietsen en 
scooters zijn immers een goed alternatief voor de auto op 
deze afstanden.

•	Op een ander tijdstip reizen: het mijden van de ochtend- en 
avondspitsen is voor vrijwel alle reizigersstromen een ef-
fectieve maatregel om de doelstellingen te realiseren. Het 
gaat daarbij zowel om spitsmijdend OV-gebruik, automobi-
listen die de spitsen mijden als ook om een verdere optima-
lisatie van spitsmijdend goederenverkeer.

•	Een deel van de reis verkorten: voor een aantal reizigers-
stromen is het effectief om het deel van de route naar hun 
bestemming waarvoor ze de auto gebruiken, in te korten. 
Vooral bezoekers van topdagen en evenementen kunnen 
goed worden opgevangen aan de randen van de stad (P+R 
Maastricht-Noord, Ceramique-Zuid/Maastricht-Zuid) met 
natransport naar de bestemming. 

•	Via een andere route reizen: maatregelen gericht op het 
kiezen van een andere route zijn in Maastricht en omge-
ving nauwelijks effectief of zelfs ongewenst (voorkomen 
nieuw sluipverkeer). Voor het doorgaande goederenverkeer 
is gerichte reisinformatie over alternatieve routes goed in-
zetbaar. Ook het aanbieden van gerichte parkeerinformatie 
met een optimale en efficiënte route naar een parkeerplek 
voor bezoekers van topdagen en evenementen is een goed 
hulpmiddel.

     SLIM PLANNEN
•	Reizen aan de hand van gerichte info: specifieke reisin-

formatie is geen maatregel op zich, maar cruciaal voor het 

keuzegedrag van de reizigers. Per reizigersstroom zetten 
we een maatwerkpakket aan reisinformatie in dat gericht 
is op een snelle en grootschalige implementatie van de an-
dere maatregelen.

•	Opvangen van het verkeer aan de randen van de stad: voor 
het verkeer met bestemming Maastricht-Noord is een ‘mo-
dal shift’ van het gebruik van een auto naar het gebruik van 
een fiets en/of het openbaar vervoer een mogelijke optie. 
Het bundelen van goederenstromen is zeer effectief voor al 
het goederenaanbod met bestemming de binnenstad van 
Maastricht en terug.

     SLIM WERKEN
•	Niet reizen: voor alle forensenstromen zijn maatregelen in 

het kader van het nieuwe werken of e-werken effectief om 
de groei aan automobiliteit op te vangen. Het gaat daarbij 
om een mix van mogelijkheden: spitsmijdend e-werken, in-
cidenteel e-werken vanuit thuis, structureel e-werken van-
uit thuis, werken vanuit een e-werkkantoor.

     SLIMME OVERKOEPELENDE MAATREGELEN
•	Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en de mobiliteitspas: 

aan de hand van mobiliteitsscans bij bedrijven maken we 
samen met deze bedrijven afspraken over het herijken of 
introduceren van mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoor-
waarden. Samen met de introductie van de mobiliteitspas 
Maastricht-Bereikbaar zijn dit slimme overkoepelende 
maatregelen voor de komende jaren die cruciaal zijn om de 
verschillende maatregelen bij de verschillende reizigers-
groepen te kunnen implementeren.

•	Communiceren met de reiziger: de website Maastricht-
Bereikbaar.nl is een interactief instrument waarmee we op 
verschillende manieren de reizigers in de regio Maastricht 
informeren. Ook is er een expliciete koppeling van de web-
site met het reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar. Naast 
de website is de inzet van grootschalige publiekscampag-
nes een belangrijk instrument om het reisgedrag van au-
tomobilisten binnen Maastricht en de bezoekers van topda-
gen en evenementen te beïnvloeden.

MAASTRICHT-BEREIKBAAR RICHT ZICH OP DE STRUCTURELE BEÏNVLOEDING VAN HET REIS- EN WERKGEDRAG 
VAN REIZIGERS IN DE REGIO MAASTRICHT. KERN VAN DEZE STRATEGIE IS DAT WE INSPELEN OP DE MOGELIJKE 
KEUZES VAN DE REIZIGERS NAAR TIJD EN PLAATS. 
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Overzicht reizigersstromen Maastricht 2016. Woon-werkverkeer ochtendspits, 7-10 uur.

De genoemde verkeersintensiteiten zijn een afgeleide van verkeersmodellen en verkeerstellingen en geven een indicatie van de opgave voor het 
programma Maastricht-Bereikbaar 2010 - 2016. Deze cijfers zijn niet te beschouwen als exacte weergave van de werkelijkheid en er kunnen dan ook 
geen rechten aan worden ontleend.

 A2-noord ingaand

 A79 ingaand

 A2 / A79 uitgaand

3.300

2.300

5.300

 intern niet-Maaskruisend

 intern Maaskruisend oost-west

 intern Maaskruisend west-oost

5.000

2.900

4.200

 België ingaand

 Aken-Heuvelland-Maastricht

 doorgaand

2.500

2.200

1.000

Reizigersstromen

OP WELKE REIZIGERSSTROMEN RICHTEN WE DE PIJLEN?

FORENSEN 
Het woon-werkverkeer is het belang-
rijkste reismotief in de spits. 65% van 
de weggebruikers in de ochtend- en 
avondspits zijn forensen. Binnen deze 
doelgroep hebben we voor de volgende 
zes belangrijkste reizigerstromen de 
volgende doelstellingen voor ogen:

1. Vanuit A2-Noord ingaand 
 Maastricht. 
 Doel: 300 tot 350 auto’s uit de och-

tend- en avondspits krijgen in 2016.
2. Vanuit A79 ingaand Maastricht. 
 Doel: circa 230 auto’s uit de spitsen 

krijgen in 2016.
3. A2/A79 uitgaand Maastricht. 
 Doel: 500 tot 550 auto’s uit de spitsen 

krijgen in 2016.
4. Aken-Heuvelland ingaand 
 Maastricht. 
 Doel: 200 tot 250 auto’s uit de spitsen 

krijgen in 2016.
5. Intern Maaskruisend van oost 
 naar west. 
 Doel: circa 300 auto’s uit de spitsen 

krijgen in 2016.
6. Intern Maaskruisend van west 
 naar oost. 
 Doel: ruim 400 auto’s uit de spitsen 

krijgen in 2016.
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DE GROOTSTE KNELPUNTEN VOOR 
DE KOMENDE JAREN LIGGEN BIJ 
DE GROEI VAN HET VERKEER IN DE 
OCHTEND- EN AVONDSPITS. MET 
NAME DE REIZIGERSSTROMEN DIE 
DOOR HET A2-PLANGEBIED GAAN 
EN HET MAASKRUISEND VER-
KEER ZIJN DE BELANGRIJKSTE 
STROMEN OM AAN TE PAKKEN. DE 
MAATREGELEN ZETTEN WE VOOR-
AL IN OP DIE REIZIGERSSTROMEN 
WAAR DE MEESTE WINST TE BEHA-
LEN VALT. DEZE REIZIGERSSTRO-
MEN HEBBEN HET MEESTE LAST 
VAN DE KNELPUNTEN IN DE BE-
REIKBAARHEID VAN MAASTRICHT 
EN HAAR OMGEVING. 

PRIORITEIT VOOR AANPAK FORENSENSTROMEN IN DE SPITS



     ACTUELE PARKEERINFORMATIE IN DE AUTO 

Q-park heeft in 2010 een applicatie ontwikkeld om actuele parkeerinformatie 
continue beschikbaar te hebben. Maastricht-Bereikbaar gaat in 2010-2011 
deze toepassing uittesten bij een groot aantal bezoekers van de stad. Daarmee 
krijgt de bezoeker gerichte informatie voor zijn vertrek en tijdens de reis om 
de meest geschikte parkeerplek te kiezen en wordt onnodig zoekverkeer in 
de binnenstad voorkomen. Meer info bij de projectleider Wendy van Krimpen: 
06-29218269.
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GOEDERENVERKEER 
Naast het opvangen van de groei aan woon-werkverkeer in de spitsen zetten we ook 
in op maatregelen voor het goederenverkeer. Het goederenverkeer neemt binnen de 
totale verkeersstroom van en naar Maastricht een bescheiden plaats in. Op een re-
guliere werkdag is het aandeel van het goederenverkeer gemiddeld 5 tot 10% van de 
totale verkeersstroom. Voor deze doelgroep hebben we de volgende twee doelstel-
lingen voor ogen:
•	Optimaliseren	van	het	vermijden	van	rijden	tijdens	de	spits	voor	het	goederenver-

keer met 1 tot 2% extra in de periode 2010-2016.
•	Efficiënt	bundelen	van	50	tot	75%	van	het	georganiseerde	aanbod	van	goederenstro-

men met de bestemming binnenstad van Maastricht (vanaf 2010).

BEZOEKERS VAN TOPDAGEN EN 
EVENEMENTEN
Naast het opvangen van de groei aan 
woon-werkverkeer in de spitsen zetten 
we ook in op maatregelen voor de bezoe-
kers van topdagen en evenementen. Deze 
reizigersstroom neemt een belangrijke 
plaats in op het wegennet in Maastricht. 
Het aandeel kan in de spitsperioden toe-
nemen tot ruim boven de 20%. Naast de 
reguliere maatregelen die worden geno-
men voor de andere doelgroepen kiezen 
we bij deze reizigersstroom voor een 
proactieve en preventieve aanpak. Voor 
deze doelgroep hebben we de volgende 
drie doelstellingen voor ogen:

•	Realiseren	van	een	‘modal	shift’	van	
2 tot 5% van het gebruik van een auto 
naar het gebruik van een fiets en/of 
het openbaar vervoer tijdens topdagen 
en evenementen in 2010-2016.

•	Opvangen	van	duizend	of	meer	
voertuigen aan de randen van de stad 
(P+R-voorzieningen) tijdens topdagen 
en evenementen.

•	Optimale	geleiding	van	bezoekers	
naar beschikbare parkeervoorzie-
ningen in het centrum en de binnen-
randen van het centrum (meer dan 
90% bezetting tijdens topdagen en 
evenementen in 2010-2016).

     UNIEKE PILOT MET LEASERIJDERS

Maastricht-Bereikbaar start in 2010 een grootschalige proef om het reisgedrag van leaserijders te beïnvloeden. Een 
groep van ca. 500 leaserijders krijgt naast de huidige lease-auto een set alternatieven aangeboden (OV, fiets, e-werken, 
spitsmijden). Het reisgedrag wordt gevolgd door ingebouwde registratiesystemen in de lease-auto en analyse van 
gebruik van alternatieven. Met de resultaten van de pilot wordt met de lease-bedrijven en werkgevers een nieuw 
produkt ‘mobiliteitsleasing’ ontwikkeld.

ZAKELIJK- EN BESTELVERKEER
Tenslotte zetten we ook in op maatregelen voor het zakelijk- en bestelverkeer die  aan-
deel hebben van 15% in de totale verkeerstroom in de spitsperioden. Ook voor deze 
doelgroep bekijken we of en hoe we ze kunnen laten ‘meeliften’ met de maatregelen 
voor andere doelgroepen. Daarnaast voeren we een specifieke pilot uit voor automobi-
listen die in een leaseauto rijden. 



     EERSTE ERVARINGEN MET E-WERKEN

Teleperformance en Vodafone hebben de eerste 
ervaringen opgedaan met tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken, het zogenaamde e-werken. De ervaringen zijn 
samen met 11 andere Maastrichtse werkgevers verwerkt 
in een toolbox e-werken (met thema’s Arbo en Fiscaliteit, 
Beveiliging en ICT, Managementstijl en Bedrijfscultuur. 
Deze toolbox gaan we inzetten bij het doorlichten van de 
bedrijven. 
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WELKE MAATREGELEN ZETTEN WE IN?
FORENSEN 
Het zwaartepunt van onze opgave ligt bij de reizigersstroom 
forensen. Maatregelen voor deze grootste groep van de weg-
gebruikers zetten we dan ook gericht in. Samen met de betrok-
ken partijen is zorgvuldig gekeken welke type maatregelen op 
welke corridors kansrijk zijn om een zo’n groot mogelijk effect 
te kunnen genereren op het reisgedrag. Vanaf het najaar van 
2010 voeren we voor deze reizigersstroom de volgende maat-
regelen in.

OP EEN ANDERE MANIER REIZEN (KETENMOBILITEIT):
•	Forensen	bieden	we	een	alternatief	voor	de	auto,	waarbij	

ze gecombineerd gebruik kunnen maken van NS-treinen, 
Veolia-treinen/bussen, P+R-voorzieningen (Q-park) en de 
OV-fiets. Voor deze voorzieningen kunnen de forensen ge-
bruikmaken van de mobiliteitspas Maastricht-Bereikbaar. 
We starten vanaf het najaar 2010 met forensen die werken 
bij de 15 tot 20 grote aangesloten werkgevers in de regio 
Maastricht en Sittard/Parkstad. Vanaf medio 2011 betrek-
ken we ook de midden- en kleinbedrijven bij deze maatre-
gel 

•	Alle	herkomst	P+R-terreinen	op	de	corridors	gaan	we	door-
lichten en maximaal benutten. 

•	NS	en	Veolia	zetten	waar	nodig	extra	materieel	 in	om	de	
extra reizigers op te kunnen vangen.

•	Het	gebruik	van	de	fiets	in	het	voor-	en	natransport	onder-
steunen we met een aanbod van vouwfietsen, het uitbrei-
den van fietsenstallingen, het uitbreiden van aanbod OV-
fietsen/scooters en door het inzetten van fietsregelingen 
bij aangesloten werkgevers.

•	Forensen	bieden	we	actuele	reisinformatie	voor	de	speci-
fieke reistrajecten aan.

BUITEN DE SPITS REIZEN:
•	Afspraken	maken	met	 de	 belangrijkste	 werkgevers	 over	

het introduceren en faciliteren van het e-werken en flexi-
bele werktijden, waardoor automobilisten en OV-reizigers 
ook buiten de spits kunnen reizen.

•	Actuele	 reisinformatie	 over	 de	 spitssituatie	 in	 de	 regio	
Maastricht beschikbaar stellen.

OPVANGEN VAN HET VERKEER AAN DE RANDEN 
VAN DE STAD: 
•	 Forensen	 opvangen	 op	 het	 P+R-terrein	 in	 Maastricht-

Noord met 400 parkeerplaatsen. Dit parkeerterrein krijgt 
uiteindelijk meer dan 1.200 parkeerplaatsen als de nieuwe 
aansluiting op de A2/A79 gereed is.

•	Realiseren	van	de	P+R-voorzieningen	in	Ceramique-Zuid/
Maastricht-Zuid.

•	Het	inzetten	van	aansluitend	vervoer	met	name	tijdens	de	
spitsen (shuttlebussen, fietsen, elektrisch vervoer, scoo-
ters).

•	Het	gebruik	van	de	P+R-voorzieningen	ondersteunen	met	
reisinformatie via de website Maastricht-Bereikbaar.nl, 
langs de weg, publiekscampagnes en actuele in-carpar-
keerinformatie.

ACTIEVE BIJDRAGEN WERKGEVERS SLIM REIZEN 
EN SLIM WERKEN
•	Binnen	 alle	 deelnemende	 bedrijven	 voeren	we	 vanaf	 het	

najaar van 2010 mobiliteitsscans uit, waarmee we het reis-
gedrag van alle werknemers vastleggen. Deze herkomst- 
en bestemmingsstromen zijn belangrijk bij het bepalen van 
mogelijke alternatieven en maatregelen voor slim reizen

     OVERLEG MET WERKGEVERS OVER    
    REISGEDRAG FORENSEN

Het reizigersonderzoek in 2010 geeft veel inzicht in 
reisgedrag van forensen van de grote bedrijven (figuur 
20, pagina 6). Vanaf september 2010 gaat Maastricht 
Bereikbaar de aangesloten bedrijven systematisch 
doorlichten met een mobiliteitsscan. De resultaten 
bepalen welke instrumenten worden ingezet: alternatief 
OV-aanbod met mobiliteitspassen, reizen buiten de 
spitsen met auto en/of OV, structureel e-werken. Per 
bedrijf worden afspraken gemaakt over herijking/
aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Meer info ? Bel 
de mobiliteitsmakelaar Rob Schaap : 06-52456090



 en slim werken.
•	Afspraken	 maken	 met	 de	 deelnemende	 bedrijven	 over	

mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden, waarbij het 
‘Maastrichts Basispakket’ als leidraad dient.

•	Zorgen	 dat	 deze	 bedrijven	 de	 mobiliteitspas	 Maastricht-
Bereikbaar en andere ontwikkelde producten aanschaffen 
(vanaf 2011).

•	Invoeren	van	de	kansrijke	maatregelen	om	slim	te	reizen	en	
slim te werken.

GOEDERENVERKEER
Bij het goederenverkeer onderscheiden we maatregelen voor 
het doorgaand (inter)nationale goederenverkeer en goede-
renverkeer met de bestemming Maastricht:
•	Aanbieden	 van	 alternatieve	 routes	 voor	 het	 doorgaand	

goederenverkeer in situaties met extreme hinder op de A2 
(borden langs de weg, website Maastricht-Bereikbaar.nl).

•	Afvangen	 van	 het	 goederenverkeer	 voor	 de	Beatrixhaven	
op het nieuwe knooppunt Maastricht-Noord als de nieuwe 
afslag van de A2/A79 gereed is.

•	Opschalen	 van	 het	 huidige	 initiatief	 Binnenstadservice	

Maastricht waarmee een vermindering van 50 tot 75% van 
de binnenstadleveringen gerealiseerd kan worden door de 
goederenstromen gebundeld naar het centrum en terug te 
vervoeren.

•	Het	 goederenverkeer	 in	 de	 spits	 nog	 verder	 te	 ontlasten	
door een combinatie van maatregelen op de bedrijven-
terreinen Beatrixhaven en Bosscherveld (opties: dag- en 
nachtranddistributie, multimodaal vervoer, bundeling van 
vervoer tussen bedrijven).

BEZOEKERS VAN TOPDAGEN EN EVENEMENTEN
Naast de gekozen proactieve en preventieve aanpak voeren 
we voor deze reizigersstroom de volgende maatregelen in.
•	Automobilisten	willen	we	stimuleren	gebruik	te	maken	van	

de P+R- en P+W-terreinen aan de randen van de stad en in 
het centrum. En door te zorgen voor goed vervolgtransport 
naar een evenement en het centrum.

•	Goede	geleiding	van	automobilisten	die	in	het	centrum	wil-
len parkeren met actuele in-carparkeerinformatie, via een 
Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) en de website 
Maastricht-Bereikbaar.nl.

•	Autobezoekers	 verleiden	 om	 langer	 in	 de	 stad	 te	 blijven	
door het aanbieden van een spitsdiner.

•	Bezoekers	overhalen	om	met	het	openbaar	vervoer	of	de	
fiets naar de stad te komen, specifiek vervoer van en naar 
evenementen aanbieden, gratis OV-kaartje bij een aankoop 
in een winkel en tijdelijke evenementenfietsenstallingen.

•	Verbeteren	van	de	informatieverstrekking	over	bereikbaar-
heidsonderwerpen tijdens topdagen en evenementen (de 
website Maastricht-Bereikbaar.nl, gps, sms-alerts en (eu)
regionale media).

•	Evenementenorganisatoren	nemen	meer	verantwoordelijk	
om hun bezoekers te informeren over de bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid.

MAATREGELEN GERICHT OP ALLE REIZIGERS
NAAST MAATREGELEN VOOR DE SPECIFIEKE REIZIGERSSTROMEN ZETTEN WE OOK EEN AANTAL AL-
GEMENE MAATREGELEN IN WAARVAN ALLE REIZIGERS KUNNEN MEEPROFITEREN.

REIZIGERSBESTAND 
Het reizigersbestand bestaat momen-
teel uit 8.000 reizigers. Het is een be-
stand met informatie over het werk- en 
reisgedrag van de reizigers. De reizi-
gers kunnen we zo voorzien van ge-
richte reisinformatie, reisgerelateerde 
producten en vervolgonderzoeken. 

MOBILITEITSPAS 
MAASTRICHT-BEREIKBAAR 
De mobiliteitspas Maastricht-Bereik-

     REIZIGERSBESTAND MAASTRICHT-BEREIKBAAR

In 2010 is een groot reizigersonderzoek gedaan (40.000 kentekens zijn 
geregistreerd, 14.000 enquetes zijn ingevuld door werknemers van de 25 
grote bedrijven). Ruim 8.000 reizigers hebben zich aangemeld voor het 
reizigersbestand (zie figuur 31). Deze reizigers krijgen een persoonlijk account 
op de website Maastricht-Bereikbaar.nl, kunnen producten aanschaffen en 
inzicht krijgen in hun reishistorie als ze gebruik maken van een mobiliteitspas 
Maastricht-Bereikbaar. De ambitie is om dit reizigersbestand verder uit te 
bouwen tot 20.000 reizigers of meer. De vraag van de reizigers staat hierbij 
centraal (zie figuur 32) Wilt U meer weten over dit reizigesbestand ? Bel met 
projectleider Joost Beenker: 06-21893915.

16 Programma Maastricht-Bereikbaar 2010-2016

De genoemde verkeersintensiteiten zijn een afgeleide van verkeersmodellen en verkeerstellingen 
en geven een indicatie van de opgave voor het programma Maastricht-Bereikbaar 2010 - 2016. 
Deze cijfers zijn niet te beschouwen als exacte weergave van de werkelijkheid en er kunnen dan 
ook geen rechten aan worden ontleend.

22: Forensen A2-Noord ingaand (ochtendspits 2016, 7-10 uur) 
23: Forensen A79 ingaand (ochtendspits 2016, 7-10 uur)
24:  Forensen A2/A79 uitgaand (ochtendspits 2016, 7-10 uur)
25: Forensen Aken-Heuvelland-Maastricht (ochtendspits 2016, 7-10 uur)
26: Forensen intern, west naar oost Maaskruisend (ochtendspits 2016, 
 7-10 uur)
27: Forensen intern, oost naar west Maaskruisend (ochtendspits 2016, 
 7-10 uur)

21 Omvang reizigersstromen woon-werkverkeer ochtendspits 2016 met bijbehorende doelstellingen

Tabel; staat in tekst - MOET DISCLAIMER BIJ!

Herkomst werknemers
Aandeel

(%)

Maastricht 27

Regio Geleen – Sittard 22

Regio Roermond – Weert en noordelijker 6

Regio Valkenburg – Heerlen – Kerkrade 25

Heuvelland (Margraten – Vaals – Aken) 10

Overig 10

100

aantal werknemers
 < 50
 50 - 100
 101 - 200
 > 200

20

Herkomst werknemers van bedrijven gevestigd in Maastricht die hebben deelgenomen aan het reizigersonderzoek in 2010

6



baar geeft toegang tot verschillende op 
elkaar aansluitende reismogelijkhe-
den, zoals trein, bus, OV-fiets en P+R-
terreinen. Uitgangspunt is het bieden 
van structurele reiskortingen in com-
binatie met gebruikersgemak. Kortom, 
één pas die de reizigers van deur tot 
deur en daarmee in de volledige ver-
plaatsingsketen faciliteert. De regu-
liere OV-chipkaart vormt de basis voor 
de mobiliteitspas. De introductie van 
de basispas voor forensen start eind 
2010/begin 2011 via de werkgevers. 
Vanaf 2011 zullen ook nieuwe produc-
ten en diensten aan de mobiliteitspas 
worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld 
het gebruik van vergaderlocaties (zie 
figuur 32).

WEBSITE 
MAASTRICHT-BEREIKBAAR.NL 
De website Maastricht-Bereikbaar.nl 
is vernieuwd. De vernieuwde site biedt 
de mogelijkheid om dynamisch en op 
een interactieve manier met de reizi-
ger te communiceren. Een overzich-
telijk portal met alle informatie over 
mobiliteit in de regio Maastricht. Op 
de homepage staat de belangrijkste en 
meest relevante bereikbaarheidsinfor-
matie bij elkaar, gegroepeerd rond een 
plattegrond met de actuele verkeersi-
tuatie. De reiziger en zijn reismotieven 

staan centraal. Bezoekers kunnen de 
homepage naar eigen voorkeur inrich-
ten met de gebruikte routes (wonen/
werken, wonen/winkelen, wonen/re-
creëren, enzovoort). De vernieuwde 
website is er op ingesteld om reizigers 
informatie op maat te verschaffen. Via 
de website komen we in contact met 
de reizigers uit het reizigersbestand 
via bijvoorbeeld e-mailnieuwsbrieven 
en nieuwe reizigers kunnen zich via 
de website aanmelden en producten 
afnemen. 

REISINFORMATIE VOOR 
REIZIGERS
Goede reisinformatie is van essentieel 
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REIZIGERS
BESTAND

Communicatie

Monitoring

Producten

Marketing 
en campagnes

Werknemers

Bezoekers 

. . . .

P+R

. . . .
Mobiliteitspas

Analyses en 
monitoring

Reisinformatie

Website (Mijn) 
maastricht-

bereikbaar.nl

E-werken

Pilots

Producten
Aandeel
reizigers

Aantrekkelijke alternatieven op het gebied van bijvoorbeeld openbaar 
vervoer, fiets, parkeren en e-werken 74%

Reisinformatie 64%

Mobiliteitsnieuws uit de regio Maastricht 69%

Deelname aan onderzoek 39%

Anders 2%

30 Interesses van de circa 8.000 reizigers in het reizigersbestand [15]

31 Functies reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar
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1 2 3
Fase

Paspropositie STROOIPAS BASISPAS MAATWERK PAS

Wisselende 
abonnement 
vormen

Geen 
abonnement

“Vrij” reizen
abonnement

“Pay-as-you-go”
abonnement

Kosten voor 
de reiziger of 
werkgever

Gratis Vaste prijs Betalen naar 
gebruik

Aard van 
de pas

Op basis van 
vrijwilligheid

Collectief Individueel

Planning 
(indicatief)

Vanaf 1/1/2011 Vanaf 1/4/2011 *

* Basispas NS start 
met tijdelijke zichtpas

Vanaf medio 2012

32 Voorstel Maastricht-Bereikbaar pas

33 Homepage nieuwe website Maastricht-Bereikbaar.nl (concept)

Betalen naar 

Vanaf medio 2012

belang om het gedrag van reizigers te 
veranderen. In combinatie met het op-
bouwen van het reizigersbestand bie-
den we reizigers persoonlijke reisinfor-
matie aan:  
•	Reisinformatie vooraf: via Maas-

tricht-Bereikbaar.nl en reisadviezen 
voor automobilisten in het reizigers-
bestand.

•	Reisinformatie onderweg: mobiele 
versie van de website, actuele par-
keerinformatie in de auto, informa-
tieborden langs de weg, sms-alerts.

•	Reisinformatie op knooppunten: ac-
tuele reisinformatie op het overstap-
knooppunt Maastricht-Centrum en op 
belangrijke attractiepunten in de stad.

     VERNIEUWDE WEBSITE
    MAASTRICHT-
    BEREIKBAAR.NL

Najaar 2010 gaat de vernieuwde 
website de lucht in. Op deze 
site staan de planning van 
wegwerkzaamheden, actuele 
reistijden op relevante trajecten, 
reisalternatieven, een reisplanner, 
aankondiging van ernstige hinder 
en actuele vertrektijden van 
het OV. Ook wordt de website 
gebruikt om reizigers uit het 
reizigersbestand te informeren 
met e-mailnieuwsbrieven en 
reacties van de reizigers zelf 
te krijgen. Meer info bij de 
projectleider Ine Janssen: 
06-52571415.
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HET PROGRAMMA MAASTRICHT-BEREIKBAAR IS DYNAMISCH VAN KARAKTER. WE WIL-
LEN MAXIMAAL INSPELEN OP NIEUWE INITIATIEVEN VAN REIZIGERS, HET BEDRIJFS-
LEVEN EN AANBIEDERS VAN MOBILITEITSDIENSTEN OM HET GEDRAG VAN REIZIGERS 
STRUCTUREEL TE BEÏNVLOEDEN.

Om nu al in te spelen op nieuwe initiatieven vanuit de markt voeren we in 2010-2011 
drie grote pilots uit: de inzet van persoonlijke mobiliteitsbudgetten bij de doelgroep 
leaseautorijders (primair forensen/zakelijk verkeer), het gebruik van het openbaar 
vervoer door forensen in de daluren (OV-spitsmijden voor zowel autorijders als OV-
rijders in de huidige spitsen) en het gebruik van dynamische in-carparkeerinformatie 
door bezoekers tijdens reguliere koopavonden en topdagen. Deze grootschalige pilots 
voeren we uit in de periode tussen september 2010 en december 2011. In de jaren 
daarna zetten we de resultaten van de pilots in bij de structurele maatregelen binnen 
het programma Maastricht-Bereikbaar.

Ook zijn we gestart met kleinschalige innovaties, zoals ‘creatieve filerondetafels’ met 
reizigersgroepen, een videoplatform ‘Reizigers maken Maastricht-Bereikbaar’ en het 
introduceren van het door bedrijven uitvoeren van een zelfscan voor ‘Het Nieuwe Wer-
ken’.

INSPELEN OP NIEUWE ONTWIKKELINGEN
     CREATIEVE  
     FILERONDETAFELS

De stem van de reizigers is 
belangrijk in het programma 
Maastricht-Bereikbaar. In 2010 
is gestart met drie creatieve 
filerondetafels. 

Reizigers en deskundigen van 
Maastricht-Bereikbaar zijn in 
dialoog hoe het programma kan 
inspelen op het gedrag en de 
wensen van reizigers. De dialoog 
wordt in 2010 vervolgd met nieuwe 
tafelgesprekken en akties naar 
specifieke doelgroepen (jongeren, 
ouderen, forensen).

De special mobiliteitsmanagement Maastricht-Bereikbaar wordt verspreid door Programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar in afstemming met gemeente Maastricht en Projectbureau A2 maastricht. 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
September 2010

     PROGRAMMABUREAU MAASTRICHT-BEREIKBAAR

Voor de uitvoering van het programma Maastricht-Bereikbaar is een een programmabureau ingericht. Hier kunt U 
informatie krijgen over het programma in algemene zin, het reizigersbestand, mobiliteitsscans bij bedrijven, introductie 
mobiliteitspassen Maastricht-Bereikbaar, grootschalige pilots, website en informatie voor de reizigers. Eerste 
aanspreekpunt bij het programmabureau is Marian Curfs: telefoon: 043-3516359; email: info@maastricht-bereikbaar.nl.


