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Maastricht, 12 mei 2014

Actie vanwege wegwerkzaamheden Geusselt en Dag van de Bouw

Koop een treinkaartje voor € 2,- tijdens weekend van 24-25 mei
Vanwege wegwerkzaamheden bij kruispunt Geusselt in het weekend van 23 tot 26 mei, zullen er wegen
worden afgesloten en rijstroken worden afgezet. Hierdoor moeten reizigers rekening houden met extra reistijd.
Tegelijkertijd vindt op zaterdag 24 mei de Dag van de Bouw plaats, waarbij belangstellenden onder andere een
bezoek kunnen brengen aan de A2-tunnel in aanleg. Om reizigers van en naar Maastricht en bezoekers van de
Dag van de Bouw tegemoet te komen, zetten Maastricht Bereikbaar en Veolia een speciaal treinkaartje in. Het
retourtje kost € 2,00. Er kan mee worden gereisd tussen Maastricht Randwyck en Kerkrade Centrum en
omgekeerd in de treinen van Veolia.
Treinkaartje kopen
Het treinkaartje is te koop via de Veolia-kaartautomaten. Bij bloemenshop Van der Weijden op het station in
Maastricht en bij servicepunt Veolia op station Heerlen start vanaf 14 mei de voorverkoop. Het is niet mogelijk
om het kaartje te kopen bij NS-kaartautomaten.
Op de volgende stations is het treinkaartje in het weekend verkrijgbaar via de Veolia- kaartautomaten:
Meerssen, Houthem St. Gerlach, Valkenburg, Schin op Geul, Klimmen-Ransdaal, Voerendaal, Landgraaf,
Eygelshoven, Chevremont, Heerlen Woonboulevard, Heerlen De Kissel, Kerkrade Centrum.
Goed voorbereid @naarmaastricht
Vanwege de drukte in het weekend adviseert Maastricht Bereikbaar bezoekers om gebruik te maken van het
openbaar vervoer of de fiets, of om de auto te parkeren bij P+R Maastricht Noord. In het weekend is parkeren
gratis bij P+R Maastricht Noord en er kan voor € 1,- met maximaal 5 personen met de trein naar centraal
station of met pendelbus naar het centrum worden gereisd.
Voor meer bereikbaarheidsinformatie of een persoonlijk reisadvies kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl
Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden en de Dag van de Bouw kijk op www.a2maastricht.nl

Noot voor de redactie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Irene Smeets, communicatieadviseur via irene.smeets@maastricht-bereikbaar.nl
of 06 15 30 93 61.

Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
Onder de vlag Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om Maastricht en haar
omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht-Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers
en het goederenverkeer. En biedt producten en diensten waarmee u slim kunt reizen en werken.
Maastricht Bereikbaar wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei
op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en
bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Kijk voor meer informatie op
platform Beter Benutten (www.platformbeterbenutten.nl).
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