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Nieuw: slimme bandenpomp P+R Maastricht Noord
Je kunt nu 24/24 je banden op spanning brengen bij P+R 
Maastricht Noord. Zo rijd jij altijd veilig rond met de juiste 
bandenspanning, bespaar je op je brandstofkosten en 
verminder je de CO2-uitstoot.

Op 20 september organiseerde Maastricht Be-
reikbaar de Zuid-Limburgse MobiliteitsArena 
in het Shimano Experience Center in Valken-
burg. Het drukbezochte evenement met ruim 
200 aanwezigen bood werkgevers, gemeen-
ten en aanbieders van mobiliteitsdiensten de 

kans om inspiratie op te doen en kennis te 
delen over slimme en duurzame mobiliteit. 
Met als inzet een betere bereikbaarheid, vi-
talere werknemers en het verminderen van 
CO

2
-uitstoot in Zuid-Limburg.

Zes op de tien Nederlanders rijdt rond met 
te weinig lucht in de banden. Met de juiste 
bandenspanning rij je veiliger, zuiniger en 
stiller. De afgelopen maanden liet Maas-
tricht Bereikbaar daarom de autobanden 
van honderden forenzen op spanning bren-
gen. Sinds 20 september staat er op P+R 
Maastricht Noord permanent een slimme 
bandenpomp.  

Slim en simpel 
Het oppompen van autobanden is niet zo 
makkelijk of vanzelfsprekend als het lijkt. 
Niet iedereen doet het op de juiste manier of 
regelmatig genoeg. Veel mensen vergeten het 
of laten het aan de garage over. Het advies is 
om je banden elke twee maanden te checken. 
De slimme bandenpomp helpt je daarbij. 
Door het invoeren van het kenteken en de 
bandenmaat, weet de pomp de juiste span-
ning. Deze houdt rekening met de opwar-
ming van de band en de buitentemperatuur. 

Enkele simpele stappen later rij je weg met 
de juiste spanning, bespaar je geld en draag 
je bij aan CO2-reductie. Vermoed de slimme 
pomp een lekke band, dan geeft de pomp je 
een waarschuwing. 

Goede service
Sinds eind 2018 organiseert Maastricht 
 Bereikbaar samen met de stichting Band op 
Spanning acties waarbij automobilisten hun 
banden kunnen laten controleren. Ze worden 
ter plekke op de juiste spanning gebracht. 
Ook bij P+R Maastricht Noord vonden acties 
plaats. De permanente bandenpomp is gratis 
te gebruiken en laat direct zien hoeveel je 
bespaart. Met deze bandenpomp kan iedere 
bezoeker en forens die aan de rand van de 
stad parkeert of er langskomt zelf zorgen 
voor de juiste bandenspanning. Dankzij deze 
samenwerking van Gemeente Maastricht en 
Maastricht Bereikbaar wordt weer een stap in 
de richting van duurzame mobiliteit en ener-
giebesparing gezet.

Volop inspiratie tijdens eerste 
Zuid-Limburgse MobiliteitsArena

Autoband op spanning: doe jij het al slim?  

Fotograaf: Maurice Vinken. Mobiliteit van de toekomst zien en beleven tijdens de Mobiliteitsmarkt zoals 
een elektrische loopfiets en een zelfrijdende shuttlebus.

Didier Tomassen is eigenaar van Bistro/
Hotel LeVirage en sinds negen maanden 
ook de trotse vader van dochter Juulke. Om 
Juulke weg te brengen en op te halen, zat hij 
meer in de auto dan hem lief is. Dus toen het 
aanbod kwam om een elektrische familybi-
ke van Maastricht Bereikbaar te proberen, 
schreef hij meteen in. Zijn medewerkers 
gebruiken de e-bakfiets ook voor de snelle, 
vergeten boodschap bij de groothandel.  

Voor de zaak
Didier en zijn vriendin Kyra Keulemans zijn 
beiden enthousiast over de elektrische bak-
fiets. Dochter Juulke is een tevreden klant, net 
als hondje Bèr. “Het is veel minder gedoe om 
haar met de fiets te vervoeren,” zegt Didier. “En 
je bent zo in de stad. Voor mij is ook een groot 

voordeel dat ik de fiets bij de zaak kan zetten. 
Als auto’s overbodig zijn door dit soort fietsen, 
heeft dat absoluut mijn voorkeur.” 

Mobieler 
Voor ons thuis betekende de bakfiets meer keu-
zevrijheid. Een tweede auto, daar denken we 
zeker niet aan. Door de bakfiets zijn we mobie-
ler. We willen er dus graag permanent één heb-
ben. We kijken ook naar lease en bespreken de 
mogelijkheden met Maastricht Bereikbaar. Dan 
wordt het een vast bedrag per maand.” Als alles 
op zijn plek valt, rijden Didier, Kyra en Juulke 
binnenkort vaker glunderend door Maastricht 
met hun hele eigen elektrische familiebakfiets. 

Lees het hele verhaal via 
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen

Horecaondernemer Didier Tomassen over de familybike:
“Veel fijner naar de binnenstad dan met de auto!”  

Fotograaf: Aron Nijs

In september en oktober wordt er op verschil-
lende plekken aan het spoor gewerkt. Reis je 
regelmatig met de trein? Houd dan rekening 
met extra reistijd en vervangend busvervoer. 
Ook automobilisten moeten rekening hou-
den met wegafzettingen. Verschillende spoor-
wegovergangen zijn tijdens de werkzaam-
heden afgesloten voor alle verkeer. Volg ter 
plekke de gele omleidingsborden.

28-29 september: traject Sittard – Maas-
tricht Randwyck
Zaterdag 28 september en zondag 29 septem-

ber rijden er geen treinen van NS en Arriva tus-
sen station Sittard en Maastricht  Randwyck. 
Je kunt in het weekend gebruikmaken van 
de stoptreinen van Arriva tussen Sittard en 
Maastricht of de sneltreinen van NS. Tussen 
Maastricht en Maastricht Randwyck kun je 
gebruikmaken van de overige treinen (RS18 en 
NMBS) of de reguliere stadsbussen.

7-25 oktober: afsluiting spoorwegovergang 
Weert bij Mariënwaard/Vaeshartelt
Van 7 tot en met 25 oktober is de spoor-
wegovergang Weert tussen Mariënwaard 

en Vaeshartelt afgesloten voor alle verkeer. 
Lokaal verkeer van en naar Vaeshartelt en 
Weert volgt een omleiding via de Mari-
enwaard, Maastrichterweg en Fregatweg.  

11-20 oktober: traject Heerlen – Maastricht 
Randwyck
Vanwege werkzaamheden aan het spoor tus-
sen Heerlen en Maastricht Randwyck is er op 
dit traject van zaterdag 12 oktober tot en met 
zondag 20 oktober geen treinverkeer mogelijk. 
Reizigers kunnen gebruikmaken van de stop- 
en snelbussen van Arriva tussen Heerlen en 

Maastricht. Tussen Valkenburg – Klimmen – 
Ransdaal en Schin op Geul rijdt een pendel-
bus. Tussen Maastricht en Maastricht Rand-
wyck kun je gebruikmaken van de stoptrein 
(Lijn RS12 Roermond – Maastricht Randwyck 
van Arriva of de NMBS) of gebruikmaken van 
de reguliere stadsbussen. 

Actuele dienstregeling
Kijk tijdens de werkzaamheden voor de actu-
ele dienstregeling op de website van arriva.nl/
limburg of www.ns.nl. 

Werk aan het spoor in Zuid-Limburg


