
Waterleiding Maatschappij Limburg is een 
van de 40 grote werkgevers die zich heb-
ben aangesloten bij het programmabureau 
Maastricht Bereikbaar om te werken aan 
duurzame mobiliteit. Op maandag 15 april 
werd de ‘spanning’ op het parkeerterrein 
van WML in Maastricht opgevoerd. Van 132 
auto’s werden de banden gecheckt. 

Veel automobilisten rijden rond met een te lage 
bandenspanning. Met de juiste bandenspan-
ning rij je veiliger, gaan je banden langer mee 
en vermindert je brandstofgebruik en daarmee 
de CO2-uitstoot. De autobanden worden geme-
ten met geijkte apparatuur waarbij de autoband 

bijgevuld wordt met perslucht. Het team van 
‘Band op Spanning’ werkt met een computer en 
software die bij elk kenteken én bandenmaat 
de geadviseerde bandenspanning bepaalt. Bij 
ieder gecontroleerd voertuig wordt een kaartje 
achter de ruitenwisser geplaatst met de bevin-
dingen en de geldbesparing die gerealiseerd is. 
Zo is het resultaat direct zichtbaar voor de eige-
naar van de auto.

Duurzame mobiliteit
Nicole Hermans van WML is blij met de actie 
van Maastricht Bereikbaar. “We willen graag 
een zichtbaar voorbeeld zijn op het gebied 
van duurzame mobiliteit.”  Esther van Bun van 

WML vult aan: “We investeren flink in energie-
besparing en verduurzaming van de organisa-
tie. De actie Band op Spanning geeft onze colle-
ga’s meteen een aanleiding hun eigen rijgedrag 
eens onder de loep te nemen.” “Een ton CO2 
besparen is interessant, maar het zegt mensen 
nog weinig. Geld besparen op het brandstofge-
bruik is concreet”, aldus Erwin de Bruin, pro-
grammacoördinator WML Klimaatneutraal. 
Toekomstgericht autorijden 
WML heeft een aanzienlijk wagenpark. In totaal 
rijden er zo’n 200 voertuigen op de weg, waar-
onder 70 werkbussen. WML zet steeds verdere 
stappen voor een toekomstgericht wagenpark. 
Medewerkers kunnen gratis hun elektrische 

auto opladen terwijl ze aan het werk zijn. Bij 
het hoofdkantoor in Maastricht zijn zes op-
laadpunten en bij andere WML-vestigingen 
zijn ook nog eens zes oplaadpunten ingericht. 

De parkeerbezetting op de website van 
Maastricht Bereikbaar en via PRIS - het par-
keerinformatiesysteem – in de stad, is het 
resultaat van datastromen tussen Q-Park, 
gemeente Maastricht en programmabu-
reau Maastricht Bereikbaar. Ze geven de 
parkeerbezettingsgraad in de parkeergara-
ges- en terreinen weer in het centrum van 
Maastricht.

Storingen uitwisseling datastromen
Afgelopen december waren er storingen in de 
uitwisseling van de verschillende datastromen. 
De borden van het PRIS en de Slimme Kaart op 
de website van Maastricht Bereikbaar gaven 
aan dat er nog vrije parkeerplaatsen zouden 
zijn, terwijl er garages vol waren. De datastro-
men zijn daarop onderzocht en de storingen 

opgelost. Helaas blijven dezelfde problemen 
zich voordoen en is besloten om de PRIS bor-
den in de stad uit te zetten. Ook op de website 
van Maastricht Bereikbaar.nl staat geen actuele 
info over de bezettingsgraad van de parkeerga-
rages. 

Onderzoek naar storingen
Gemeente Maastricht en Q-Park hebben be-
sloten een onafhankelijk bureau de komen-
de maanden onderzoek te laten doen naar de 
omvang, de oorzaken en oplossingen. Mogelijk 
moeten systemen worden omgebouwd of op-
nieuw worden ingericht. Via de website en de 
social media kanalen van Maastricht Bereik-
baar houden wij je op de hoogte over de vor-
deringen. 

Vanaf 1 mei stoppen de internationale bus-
sen niet langer op de Kiss+Ride-locatie aan 
de Meerssenerweg. De gemeente Maas-
tricht heeft een tijdelijke locatie aangewe-
zen langs de Groene Loper totdat de nieu-
we bushalte naar verwachting in december 
2019 in gebruik wordt genomen. 

Tot december 2019 kunnen reizigers tijdelijk 
terecht bij de Groene Loper ter hoogte van 
het Green043 Bikepark voor de internationa-
le bussen van Flix, IC, Eurolines en KLM. Aan 
de westzijde van de Groene Loper vervallen 21 
parkeerplaatsen voor auto’s, zodat er ruimte 
ontstaat voor vier bussen. 

Start bouw nieuwe bushalte deze zomer 
De gemeente Maastricht wil deze zomer star-
ten met de bouw van de nieuwe bushalte voor 
internationale bussen bij de Meerssenerweg op 
het voormalige Prorail (spoor)rangeerterrein. 
Een definitieve planning wordt bepaald door 
het verloop van de aanbesteding en vergun-
ningprocedure. 

Band op Spanning bij WML Maastricht:
“Het leuke aan deze actie is dat iedere bestuurder meteen feedback krijgt” 

Onderzoek naar storingen Parkeerinformatiesysteem (PRIS) in Maastricht

Gemeente verplaatst halte internationale bussen

Band op Spanning ook op  
P+R  Maastricht Noord 
Niet alleen voor de medewerkers van WML, 
maar ook voor jou is rijden met de juiste 
bandenspanning belangrijk. Maastricht Be-
reikbaar helpt je graag op weg. Binnenkort 
komt het team van Band op Spanning ook 
weer in actie op P+R Maastricht Noord. 
Houd voor de exacte data onze website en 
social media in de gaten.
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Huidige halte internationale bussen aan de Meerssenerweg.


