
Samen sterk voor slimme bereikbaarheid



Maastricht Bereikbaar haalt dagelijks 2.270 auto's 
uit de ochtendspits (stand van zaken eind 2016).* 
De grootste toename zat in de overstap naar fiets/
e-bike en is te danken aan werkgevers die effectief 
maatregelen combineren en de projecten van 
Maastricht Bereikbaar. 
80% van dit aantal (1.816 auto's) realiseren we via 
onze structurele werkgeversaanpak.
20% (354 auto's) via losse projecten, zoals het 
stimuleren van Park & Ride, logistiek, buslijn 10 
en acties tijdens werkzaamheden en evenementen 
(zie ommezijde).
4.540 medewerkers reizen in 2016 gemiddeld 
2,5 keer per week slim door te kiezen voor de 
e-bike, fiets een P+R of het OV.

PARKSTAD
MAASTRICHT

in 2016

We werken aan een verschuiving 
van het parkeergedrag van 
studenten van de binnenstad naar 
P+R Noord. En we gaan aan de slag 
met deelfietsen voor studenten.

Aantal verkochte trein- en 
buskaartjes tijdens wegwerk-
zaamheden: 

Via het beloningsprogramma in 
Beweging verleiden we forenzen 
om zo veel mogelijk met de fiets, 
e-bike of het OV te reizen of via 
een P+R. En studenten in 
Maastricht om te fietsen.

1.887 

Samen met lokale en regionale 
bedrijven realiseren we in 2017 spits-
mijdingen in het bestelverkeer. 
En we willen stedelijke distributie 
duurzamer/efficiënter organiseren. 

Medewerkers van partners kunnen 
via ons aanbod 1 maand gratis 
parkeren bij een P+R-terrein in 
Zuid-Limburg en gratis verder 
reizen met het OV.

Aantal instappers buslijn 10 
P+R Maastricht Noord (voorheen 
buslijn 100): 

in 2016dagelijks in december 2016 
201.126550

x 10.000

Aantal automobilisten die op een 
andere manier naar het centrum 
reisden tijdens Magisch Maastricht: 

Park+Ride

Sinds de start van ons Beter Benutten-programma in 2012 hebben we samen met partners uit de 
omgeving mooie resultaten geboekt. De kracht van samenwerking noemen we dat. In 2016 bereikten 
we opnieuw een aantal mijlpalen:

Groei van 34 naar 42 aangesloten werkgevers. 
In totaal bedienen we nu ruim 50.000 medewerkers.
Samen met werkgevers haalt Maastricht Bereikbaar 
elke werkdag 2.270 auto’s uit de spits (een toename 
van 65% ten opzichte van 2015).
201.126 instappers P+R Maastricht Noord. 
Ingebruikname Koning Willem-Alexandertunnel 
op 16 december 2016.
100e kortingsvoucher voor Ontdek de e-bike ingeleverd.
Start van een nieuw beloningsprogramma: in Beweging.
Ontdek de e-bike voor iedereen beschikbaar die in 
Maastricht werkt en woont.
Fietsacties tijdens Magisch Maastricht 2016: 
39 inwoners van de gemeente Meerssen maakten 
3 weken gebruik van een e-bike en mede door de actie 
'Stal uw fiets slim en win' zijn 17.450 fietsen gestald 
in de deelnemende stallingen in het centrum. 

Aantal werkgevers met wie we 
samenwerken in Zuid-Limburg: 

42

50.000

Aantal medewerkers bij aan-
gesloten werkgevers: 

Samen werken aan resultaat

Logistiek Beloningsprogramma

Studentenaanpak Regioregie

Bezoekersaanpak P+R Maastricht Noord

Werkgebied Maastricht 
Bereikbaar

Zo doen we dat!

Via onze werkgeversaanpak stimuleren we structureel 
ander reis- en werkgedrag bij bedrijven in de regio. 
Hierdoor kiezen medewerkers steeds vaker voor de 
fiets, e-bike, het OV, reizen via een P+R of Slim Werken.

Betrokken en actieve werkgevers.
Werkgevers stellen zelf ambities, op basis van de 
mobiliteitsanalyse door Maastricht Bereikbaar.
Monitoring en presentatie doelstellingen via een 
dashboard.
Halfjaarlijkse CEO-meetings om kennis en 
resultaten te delen.

Onze sterke werkgeversaanpak

En dit doen we ook ...

Dit levert het op:

Op welke routes richten we ons?
We proberen op de vijf belangrijkste routes in en rond 
de stad auto's van de weg te halen. Op de A2 en A79 
(ingaand) behaalden we onze doelstelling al. 
Dit willen we vasthouden. De focus ligt daarnaast op de 
Maasbruggen (J.F. Kennedybrug en Noorderbrug). 
Met werkgevers in Sittard-Geleen en Heerlen proberen 
we ook minder auto's op de (snel)wegen richting en in 
-die steden te realiseren. 

Als we alle auto's die we uit de ochtendspits halen achter elkaar zetten, is dat een rij van in totaal tien kilometer. 

*een groot deel van deze spitsmijders (ruim 80%) 
mijdt hierdoor ook de avondspits. 

Stimuleren van het gebruik van P+R Maastricht Noord. 
Hier kunnen reizigers gratis parkeren en vervolgens elk 
kwartier met buslijn 10 voor € 2,- per persoon naar het 
centrum en Randwyck en weer terug. Een maand-
abonnement kost voor deze lijn € 20,-. 
Voordelige trein- en buskaartjes aanbieden tijdens 
evenementen en wegwerkzaamheden, of we orga-
niseren probeeracties bij langdurige wegafsluitingen. 
Dat zorgt voor meer slimme reizigers, maar ook extra 
bezoekers voor Maastricht. Tijdens Magisch Maastricht 
zijn 1.261 auto's per weekenddag minder naar het 
centrum gereden door onze kortingskaartjes. 
50% van de gebruikers was zonder deze aanbieding 
niet met het OV naar Maastricht gereisd.
Samen met partners werken aan 'meer fiets' in 
Maastricht en omgeving. Door te investeren in 
infrastructuur en voorzieningen zoals de snelfietsroute 
Sittard-Maastricht, Park+Bike-locaties, slimme fiets-
parkeeroplossingen en de nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling bij het station.

SITTARD-GELEEN

Fiets/e-bike
Aantal probeerweken met de 
e-bike: 

tot eind 2016

2.763 
tot eind 2016

1.552 

Aantal fietsers die deelnemen 
aan een beloningsprogramma:

Aantal fietsers tijdens fiets-
evenement Tunnelweekend A2: 

Aantal samenwerkingsverbanden 
met rijwielhandelaren: 

tot eind 2016

Slim WerkenOpenbaar vervoer
Aantal pilots Slim Werken: Aantal deelnemers aan 

OV-acties: 

tot eind 2016

39
in een weekend

10.000

23

tot eind 2016

2.732 

Aantal deelnemers Slim Werken 
(spitsmijden, thuis/elders werken): 

tot eind 2016

450

Aantal overstappers van de 
auto naar het OV: 

tot eind 2016

907



Wie zijn we?
Maastricht Bereikbaar is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en vervoerders. 
Samen zetten we ons in om de stad én regio Zuid-Limburg bereikbaar te houden. Dat doen we door slimme 
alternatieven te bieden voor reizen met de auto tijdens de spits. Via meer dan twintig projecten stimuleren 
we de e-bike, fiets, het OV, Slim Werken of slim parkeren. Naast de acties voor forenzen richten we ons op 
de doelgroepen bezoekers, studenten en de logistieke sector.

Beter Benutten
Maastricht Bereikbaar is onderdeel van het programma 
Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. De focus ligt op het bereikbaar houden van de stad 
en omgeving tijdens de uitvoering van drie grote infra-
structurele projecten: aansluitingen op de Koning Willem 
Alexander-tunnel en aanleg van de Groene Loper boven-
gronds, verlegging van het Noorderbrugtracé (zwaarte-
punt van de werkzaamheden in 2017) en bouw onder-
grondse fietsenstalling bij station Maastricht Centraal. 

Waar we ons op richten tot eind 2017:
• Onze grootste opgave is de stad en omgeving bereikbaar 
   houden tijdens de grote infrastructurele projecten. 
• Het beloningsprogramma in Beweging.  
• De nieuwe P+R-campagne: Dit is mijn P+R-dag!
• Uitbreiding huidige P+R Maastricht Noord en ontwik-
   kelen en verbeteren van andere P+R-terreinen aan de 
   

   randen van de stad en langs de corridors van 
   Zuid-Limburg.
• Uitbreiding Ontdek 't OV naar België.
• Lancering fietsdeelsysteem van Arriva in Maastricht.
• Samenwerking met ondernemers in de binnenstad.
• Slimme fietsenstallingen in de binnenstad.
• Realisatie onderdelen van snelfietsroute Maastricht-
   Sittard-Geleen.

En na 2017? 
We kijken met onze partners hoe we onze aanpak kunnen 
verankeren en verduurzamen. Hoe kunnen we de geleerde 
lessen behouden en in welke vorm is het mogelijk onze 
werkwijze in de toekomst te continueren? Bereikbaarheid 
blijft ook aandacht vragen na afloop van het programma. 
Daarnaast brengen technologische ontwikkelingen en 
veranderende dienstverlening nieuwe uitdagingen waar 
wij ons de komende jaren op voorbereiden. 


