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PERSBERICHT
Zondagmiddag 27 november opening Green043 Bikepark in A2-zone Maastricht
Op zondag 27 november zal het Green043 Bikepark officieel haar deuren openen aan de Noormannensingel in
Maastricht. De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt door de initiatiefnemers van de mountainbikeclub
Trailz043, met hulp van vrijwilligers en buurtbewoners. Het is nog niet af, maar nu al een uitdagende en toch veilige
wieleromgeving. Zowel jongeren als volwassenen kunnen oefenen op BMX en mountainbikes. Het is zeker niet alleen
voor geoefende bikers. Ook beginners zijn van harte welkom. Het park bestaat uit een pumptrack, North Shore en dirt
track. Green043 Bikepark zorgt voor instructies en begeleiding. In een loods is een binnenruimte gemaakt voor
fietsreparatie en ontspanning. Het Bikepark wil ook ruimte bieden aan andere sporten zoals calisthenics.
De opening vindt plaats in het kader van het Outdoor Festival Maastricht op 26 en 27 november. Het Green043
Bikepark aan Noormannensingel tegenover nr 50 is zondag 27 november van 14:00 tot 18:00 u geopend. Wie wil kan
de pumptrack en de North Shore testen, er zijn dan gratis fietsen, helmen en body protection beschikbaar. Ook zijn er
BMX-battles en mountainbikewedstrijdjes.
Na de opening zal het park op woensdag van 14:00-18:00 u en zaterdag van 10:00-18:00 u geopend zijn. De komende
maanden zal het bikepark nog verder uitgroeien, op dinsdagen en donderdagen wordt hieraan gewerkt.
Langs de Groene Loper
Green043 Bikepark is een van de tijdelijke initiatieven die zorgen voor de overgang van bouwplaats naar prettig woonen leefgebied langs de Groene Loper. Vanaf 2017 wordt hier een geheel nieuw deel van de stad gebouwd in de ruimte
die vrijkomt door realisatie van de A2-tunnel. Op de tunnel zelf komt de Groene Loper, een kilometerslang fiets- en
wandelpad omzoomd door lindenbomen. Langs deze Groene Loper worden vanaf 2017 nieuwe woningen gebouwd.
Er zijn ook terreinen die pas later bebouwd kunnen worden, zoals dit terrein aan de Noormannensingel. Projectbureau
A2 Maastricht en Bouwer Avenue2 Maastricht stellen dit terrein de komende jaren beschikbaar, na bemiddeling en
ondersteuning van Makelaars van de Tussentijd. Hoewel het bikepark slechts tijdelijk is, past het uitstekend bij de
doelstellingen van de Groene Loper. Deze langgerekte groene zone biedt Maastricht-Oost straks ruimte voor
ontmoeten tijdens sportieve en recreatieve activiteiten.
Unieke voorziening voor stad en regio
Een bikepark met dergelijke voorzieningen bestaat nog niet in het zuiden van Nederland en evenmin kort over de
grens. Green 043 Bikepark verwacht op deze stedelijke locatie dicht bij het station van Maastricht dan ook vele
bezoekers vanuit de stad én regio. Olympisch mountainbikekampioen Bart Brentjes heeft zich als ambassadeur aan
Green043 Bikepark verbonden.
Meer informatie:
Green 043 Bikepark – Sjef Eijmael – voilamabiel@gmail.com - 06-42173454
Makelaars van de Tussentijd – Pieter Akkermans – groeneloper@makelaarsvandetussentijd.nl – 06-21198583
Communicatie Projectbureau A2 Maastricht – Désirée Florie – dflorie@a2maastricht.nl - 043-3516301
Achtergrond:
Project A2-Maastricht: www.a2maastricht.nl
De Groene Loper: www.mijngroeneloper.nl
Green 043 Bikepark: www.facebook.com/green043bikepark
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