
Marie-José Leurs van bakkerij Souren in gesprek met de  
medewerkers van team Handhaving gemeente Maastricht. 
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Probeer een e-bike past helemaal bij de vi-
sie van fietsspeciaalzaak Jef Abels Bikes in 
Gulpen. “Ook wij willen meer mensen op 
de fiets krijgen en ze daar zo goed mogelijk 
bij ondersteunen”, zegt mede-eigenaar Rob 
Beaumont. “Iemand die fietst, is gezonder 
en draagt bij aan de noodzakelijke vergroe-
ning van de mobiliteit.” Via probeer de e-bi-
ke kun je een week lang gratis een e-bike 
naar keuze proberen. Na de probeerweek 
geven Rob en zijn collega’s je graag een ad-
vies welke fiets het beste bij jou past.

“We doen mee aan Probeer een e-bike, omdat 
ook wij willen promoten dat fietsen leuk en vi-
taal is. Daarom zetten we de fiets neer als het 
ultieme vervoersmiddel, zeker in het Heuvel-
land. Dat doen we met een breed en hoogwaar-
dig assortiment van kinder- en jeugdfietsen, 
e-bikes, e-bakfietsen tot mountainbikes en 
racefietsen. Je vindt ze allemaal bij ons.

Drempels wegnemen
Als fietsspecialist hebben we de taak om de 
mobiliteit te helpen vergroenen. We willen de 
drempels om te gaan fietsen zoveel mogelijk 

wegnemen. “Iedereen van 2 tot 80 jaar moet 
kunnen fietsen”. Dat begint bij het vinden van 
een geschikte fiets en daarna ervoor zorgen dat 
iedere fiets goed is én blijft. Als je continu iets 
aan je fiets hebt, dan is er immers geen lol meer 
aan. Op een fiets die helemaal in orde is, blijf je 
langer met plezier fietsen.”

Optimale ondersteuning
Bij Jef Abels Bikes in Gulpen staan meerdere 
testfietsen van de merken Koga, Gazelle, Spe-
cialized en Ridley klaar voor iedereen die een 
e-bike wil proberen. “We gaan altijd eerst het 
gesprek aan met de persoon die zich aanmeldt 
via Probeer een e-bike. Het juiste advies ge-
ven vinden we namelijk nóg belangrijker dan 
de testweek. Het gaat erom mensen zodanig 
te begeleiden dat ze de lol van het fietsen her-
vinden. Bij twijfel is er onze fietscursus (gratis 
bij aankoop van een e-bike): 3 uur lang samen 
fietsen op een parkeerplaats en op de weg. Na 
de probeerervaring en/of de cursus kijken we 
samen wat de beste keus is. Dat is lang niet al-
tijd de duurste of snelste fiets. En indien nodig, 
kijken we wat de mogelijkheden zijn op het ge-
bied van een fiets(lease)plan en welke e-bike-

modellen daarbij passen. Zo ondersteunen we 
onze klanten zo optimaal mogelijk bij hun ge-

zonde en duurzame stap naar een nieuwe fiets 
of e-bike.”

Ben je op zoek naar een nieuwe fiets? Dan 
neem je daar vast even de tijd voor. Online kun 
je opties bekijken. In de fietszaak word je voor-
zien van advies en/of een proefexemplaar. We 
geven je graag een paar tips om de juiste keuze 
makkelijker te maken. En of je nu in loondienst 
bent of ZZP’er: er zijn gunstige voorwaarden 
om een fiets aan te schaffen.

Dus wil jij meer bewegen en de auto laten 
staan? Met deze tips wordt het extra aantrek-
kelijk, ook voor je portemonnee: 
maakdebeweging.nl/ebikeaanschaffen

Rob Beaumont van Jef Abels Bikes over Probeer een e-bike

“Samen promoten dat fietsen leuk en vitaal is.”

De juiste fiets kiezen en gunstig financieren 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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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. 

Snel naar centrum Maastricht op Koningsdag
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