
Iedereen heeft het in zich om een held te 
zijn. De weg van A naar B kan vaak slim-
mer, veiliger of duurzamer. Zuid-Limburg 
heeft veel helden op de weg nodig. Daarom 
zijn wij op 5 maart een campagne gestart 
om duurzaam reisgedrag te belonen. Maar, 
het coronavirus heeft ons doen besluiten de 
campagne stil te leggen. 

Veel mensen werken thuis. Het merendeel van 
de mensen die wel nog op locatie werken zijn 
logischerwijs met heel andere zaken bezig. En 
… de helden van deze weken zijn de mensen die 
bijvoorbeeld in de zorg en andere vitale secto-
ren werken. 

Van uitstel geen afstel
We zetten onze campagne dus voorlopig stop. 
Van uitstel komt voor zover we het nu kunnen 
inschatten echter geen afstel. We pakken de 
campagne op een later tijdstip weer op. 

Vooruitblik
Deze reizigers hadden zich al aangemeld. Hun 
enthousiasme is inspirerend en willen we toch 
alvast even laten zien. Hun hele verhaal staat 
op www.maakdebeweging.nl.

Campagne ‘Helden op de weg’ voorlopig stopgezet

Martin Triepels: “Ik fiets van Landgraaf naar 
station Heerlen, met de trein naar stati-
on Meerssen en dan weer fietsend naar de 
Beatrixhaven in Maastricht.”

Robin Huntjens: “Met de e-bike ben ik vaak snel-
ler van A naar B, heb ik meer bewogen en duur-
zaam gereisd.”

Thuiskapper Noël Wilmes: “Ik heb inmiddels 
in 2,5 jaar tijd zo’n 17.000 km met mijn solar-
bakfiets afgelegd.”

Nettie Prevos: “Door wind en regen, niets 
houdt mij tegen.”

Agenda
3 – 4 april | Nachtafsluiting A76: Geleen - 
Kerensheide en Kunderberg - Ten Esschen
Vrijdag 3 april 20.00 uur tot zaterdag 4 april 
10.00 uur is de A76 tussen Geleen en knoop-
punt Kerensheide richting Eindhoven en 
België afgesloten. Daarnaast wordt verkeer op 
de A76 vanaf knooppunt Kunderberg tot aan 

knooppunt Ten Esschen van vrijdag 3 april 
20.00 uur tot en met zaterdag 4 april 10.00 uur 
afgevangen en omgeleid. Houd rekening met 
extra reistijd. Kijk op www.maastrichtbereik-
baar.nl/agenda voor alle omleidingroutes.

17 april | Weekendafsluiting A76:
Ten Esschen – Simpelveld
Van vrijdag 17 april 21.00 uur tot en met 
maandag 20 april 5.00 uur is de A76 tussen 
knooppunt Ten Esschen en afrit 7 Simpelveld 
richting Aken afgesloten voor alle verkeer. De 
omleidingsroute loopt via de N281. 

Verkeer komende vanuit Aken volgt vanaf 
afrit Simpelveld een omleiding via de N281. 
Houd rekening met extra reistijd.

Tips over bereikbaarheid?
Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/agenda.

Iedereen die in Zuid-Limburg werkt of 
woont kan een week lang gratis een e-bi-
ke proberen via Ontdek de e-bike. De pro-
beer e-bikes van Zuid-Limburg Bereikbaar 
(ZLB) zijn afgelopen jaar vervangen door 
een nieuwe poule e-bikes. De oude model-
len zijn nagekeken en opgeknapt en zijn nu 

te koop bij het Cycle Center in Valkenburg.

Het gaat om vier modellen van de merken Bata-
vus, Kalkhoff, Merida en Giant. Ze zijn allemaal 
slechts drie seizoenen gebruikt. De tweede-
hands elektrische fietsen zijn voordelig ge-
prijsd. Dat maakt de aanschaf van een elektri-

sche fiets natuurlijk extra aantrekkelijk. Meer 
informatie en de prijzen van de tweedehands 
fietsen vind je op de website van het Cycle Cen-
ter www.cyclecenter.nl. 

Wel of niet doen? 
Twijfel je nog of het verstandig is om een twee-

dehands elektrische fiets te kopen? 
Lees dan de aankooptips van de ANWB voor 
het kopen van een tweedehands e-bike via: 
www.anwb.nl/fiets/elektrische-fietsen/twee-
dehands-e-bike-kopen

Verkoop tweedehands e-bikes ZLB

Rob Smeets parkeert op werkdagen bij P+R 
Maastricht Noord. Omdat hij graag iets 
wil doen voor het klimaat, gebruikte hij de 
slimme bandenpomp. “Mijn banden ble-
ken helemaal niet zo goed opgepompt als ik 
dacht. Het oppompen was bij deze slimme 
bandenpomp erg makkelijk. In 5 minuutjes 
aardig wat CO2!” 

Echt slim, die bandenpomp
Bij P+R Noord Maastricht staat sinds 20 sep-
tember 2019 een slimme bandenpomp. De 
pomp maakt het mensen heel gemakkelijk 
om hun banden zelf op te pompen. Na het in-
voeren van een kenteken vertelt de pomp je 
de juiste bandenspaning. Wie die al weet, kan 
de gewenste spanning direct invoeren op het 
scherm. Vervolgens helpt de pomp de gebrui-
ker in overzichtelijke stappen verder. “Je ziet 
precies wat je moet doen,” zegt Rob. “Ik was 
echt positief verrast. Je denkt toch aan zo’n 

pomp bij het tankstation, maar die geeft eigen-
lijk alleen maar lucht. De slimme bandenpomp 
geeft je meer mogelijkheden. Alles is duide-
lijk uitgelegd en je ziet ook meteen wat je de 
komende maanden bespaart op brandstof en 
CO2-uitstoot.” 

Steentje bijdragen
Rob: “Ik vind het klimaat belangrijk genoeg om 
energie en tijd te stoppen in duurzamer reizen. 
Of wat meer te betalen voor duurzamere opties. 
Maar bij deze slimme bandenpomp is dat alle-
maal niet nodig. Of je nou technisch onderlegd 
bent of niet, door deze pomp kan echt iedereen 
rijden met de juiste bandenspanning!  

Zelf ook je banden op spanning brengen bij 
de Slimme Bandenpomp op P+R Maastricht 
Noord? Kijk voor meer info op www.autobe-
wust.nl 

Rob Smeets over de slimme bandenpomp op P+R Maastricht Noord
“Door deze pomp kan echt iedereen rijden met de juiste bandenspanning”
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Let op: de planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud. Houd onze en de berichtgeving van Rijkswaterstaat in de gaten over de doorgang van de afsluitingen.


