
Op 27 april bezoekt Koning Willem- 
Alexander met zijn gezin Maastricht. Het 
programma start omstreeks 11.00 uur op 
de Sint Servaasbrug en eindigt rond 13.00 
uur op het Vrijthof. We verwachten die dag 
een gezellige drukte in het centrum van de 
stad. 

Koninklijke route en verkeersmaatregelen
Om dit evenement veilig te laten verlopen 
zijn verkeers- en veiligheidsmaatregelen van 
kracht. Een deel van de binnenstad zal van 
dinsdag 26 april tot en met woensdag 27 april 
afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. In- 
en uitrijden is dan niet mogelijk. Op de web-
site: maastrichtbereikbaar.nl/koningsdag vind 
je de koninklijke route én een kaartje met de 
delen van Maastricht die worden afgesloten. 

Op de fiets
Woon je op een fietsafstand, kom dan met de 
fiets en stap af in de binnenstad. Op Konings-
dag zijn er meerdere locaties waar je je fiets 
gratis kunt stallen: de bekende overdekte 
stalling bij de Markt en het station. Fietsen-
stallingen aan het Vrijthof en de Kesselskade 
zijn niet beschikbaar op Koningsdag. Extra 
(mobiele) stallingen vind je bij Herdenkings-
plein, Mosae Forum, Plein 1992, het Stadspark 
en de Markt. 

Er geldt in de binnenstad een verbod voor het 
parkeren van (brom)fietsen, scooters en moto-
ren op trottoirs, tegen gevels of in de bestaan-
de fietsstallingen. Kijk op het kaartje op de 
website waar je wel en niet mag fietsparkeren: 
maastrichtbereikbaar.nl/koningsdag.

Let op: vanaf dinsdag 26 april 11.00 uur wor-
den ‘achterblijvers’ door handhavers verwij-
derd. De fietsenstalling Achter de Comedie 
wordt in verband met opbouwwerkzaamheden 
al op vrijdag 22 april 06.00 uur leeggemaakt. 

Met het Openbaar Vervoer
Maastricht is goed bereikbaar met de trein 
en bus. Op Koningsdag zelf adviseren we 
bezoekers zoveel mogelijk met het openbaar 
vervoer naar Maastricht te komen en vervol-

gens te voet het centrum in te trekken. Je hebt 
dan minder last van de drukte en ervaart geen 
parkeerstress. 

Let op: op Koningsdag rijden de bussen van 
Arriva niet tot in het centrum en kun je dus 
niet uit- en opstappen bij haltes als de Markt 
en het Vrijthof. Alle bussen, waaronder buslijn 
10, die normaal het centrum inrijden stoppen 
bij het Mosae Forum. 

Met de auto
Kom je toch met de auto? Houd er dan reke-
ning mee dat door de Koninklijke route en 

 beperkte bereikbaarheid van het kernwinkel-
centrum niet alle parkeergarages op 27 april 
open of vanuit alle rijrichtingen bereikbaar 
zijn:
•  Het Vrijthof en Onze Lieve Vrouwe-parking 

zijn gesloten.
•  Parkeergarage Mosa Forum en het Bassin 

zijn alleen te bereiken vanuit het noorden 
(vanuit de Noorderbrug), niet vanuit het 
zuiden.

•  Parkeerterrein Stadspark is enkel te bereiken 
vanuit het zuiden in verband met de sluiting 
van de tunnel Maasboulevard. 

Straatparkeren en rijden in het centrum 
Voor parkeerplaatsen op de route geldt: par-
keren verboden van 25 april 06.00 tot 27 april 
15.00 uur. Voor parkeerplaatsen die niet op de 
route liggen maar wel in de omgeving geldt: 
parkeren verboden van 26 april 11.00 uur tot 27 
april 15.00 uur. Vanaf zondag 24 april gelden 
beperkende maatregelen voor auto`s, scooters 
en (brom)fietsers. De maatregelen worden met 
borden aangegeven.

Op Koningsdag zelf na vertrek van de Konink-
lijke familie zullen de beperkende maatregelen 
ongeveer vanaf 14.00 uur zijn opgeheven. 
Bekijk de gedetailleerde maatregelen op het 
kaartje via: 
maastrichtbereikbaar.nl/koningsdag.

Openingstijden winkels
Op Koningsdag zijn de meeste winkels in 
Maastricht geopend vanaf 11.00 uur. De slui-
tingstijd en/of een winkel open is kan afwij-
ken. Check daarom van tevoren de website van 
jouw favoriete winkel.

Heb je meer vragen? Kijk dan op: 
maastrichtbereikbaar.nl/koningsdag

Kom je met de auto vanaf de A2 of A79? Kies dan voor gratis parkeren op P+R Maastricht 
Noord. Op Koningsdag reis je ook gratis met buslijn 10 naar het centrum. De bus stopt bij halte 
Mosae Forum en gaat niet verder het centrum in. Of neem buslijn 30 naar het station/Wyck. 

In de zomer worden we overspoeld door 
toertochten voor wielrenners. Mag dat 
maar allemaal zo? “Neen, toertochten zijn 
vergunningplichtig. Sinds 2013 zijn er geen 
grote toertochten meer bij (kunnen) ko-
men.” Met het nieuwe fietsseizoen is ook 
de volgende campagne van #SamenOpWeg 
gestart. De campagne bestaat uit online 
filmpjes en advertenties die gemaakt zijn 
met en voor de sportieve fietsers. De oproep 
is helder: Groet je mederecreanten, gebruik 
een bel, bewaar je afval (ook bananen!), of 
ga juist niet op het drukste moment van de 
dag of in de week fietsen.  

“Zo maken we het verschil. Wielrenners, gra-
vellers en mountainbikers. We dragen allemaal 
het Heuvelland en zeker ook de Euregio een 
warm hart toe. We zien ook dat allerlei groepen 
willen ontspannen in de mooie omgeving en 
elkaar op sommige drukke momenten behoor-
lijk kunnen irriteren. Daarom pakken wij van-
uit de wielerwereld de handschoen op en wer-
ken aan oplossingen om het kostbare gebied 
bereikbaar én leefbaar te houden, zodat het er 
veilig recreëren, wonen en werken is.” Aldus 
een enthousiaste Milan van Wersch (rechts op 
de foto), manager van Limburg Cycling. 

George Deswijzen (links op de foto) is commu-
nicatieadviseur bij MOZL en ook maker en kar-
trekker van #SamenOpweg. “Er is zoveel meer 
dan alleen de Mergellandroute. Er zijn duizen-
den interessante routes ook rondom Parkstad 
en die zijn ontzettend populair. Daarom blijven 
we nieuwe routes ontwikkelen, vooral ook in 
Duitse en Belgische grensgebied. Op sommige 
dagen in het weekend is het erg druk tussen 
11.00 uur en 16.00 uur. Maar er zijn alternatie-
ven. Ga eens fietsen buiten het weekend of in 
de avonduren. Tijdens corona heeft menigeen 
gemerkt hoe heerlijk rustig het is om doorde-
weeks een rondje te maken en dan ’s avond nog 
een uurtje door te werken.” Lees het complete 
artikel via: 
maakdebeweging.nl/wielerliefhebbers

Meer weten over Team Heuvelland? 
Kijk op: teamheuvelland.nl. Constateer je iets 
dat helemaal niet #TeamHeuvelland is zoals 
geluidsoverlast, agressief verkeersgedag en 
verkeersoverlast? Maak melding van verkeers-
overlast via: 0900 – 8844.

Wielerliefhebbers zijn fan van Zuid-Limburg

Snel naar het centrum op Koningsdag

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, reis-
tips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen 
en ondernemers die op weg gaan in Zuid-Limburg. Het laatste 
nieuws van Zuid-Limburg Bereikbaar in je mailbox ontvangen? 
Abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief via de QR-code.
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