
Om de verspreiding van het coronavirus 
(COVID-19) tegen te gaan zijn er ingrijpen-
de maatregelen getroffen. Eén daarvan is de 
oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. 
De effecten hiervan zijn duidelijk merkbaar 
op de wegen in Zuid-Nederland. Er wordt 
minder gereisd en er zijn vrijwel geen files 
meer. Zuid-Limburg Bereikbaar onderzoekt 
samen met partners uit Brabant, Rotterdam 
en Utrecht hoe werknemers deze nieuwe 
manier van werken ervaren.

Ook vragen wij werkgevers naar hun ervarin-
gen en ideeën. Zo ontstaat er een compleet 
beeld van de bevindingen en kunnen we leren 
hoe we in de toekomst op afstand werken kun-
nen bevorderen.

Aandachtsgebieden
Het onderzoek belicht de volgende aandachts-
gebieden:
•  Thuiswerken: wat zijn de werk- en thuiswerk-

ervaringen tijdens de periode van Corona?
•  Gezondheid en productiviteit: hoe wordt de 

gezondheid en productiviteit ervaren tijdens 
de periode van Corona?

•  Werkgever: welke maatregelen worden door 
de werkgever genomen tijdens de periode van 
Corona?

•  Mobiliteit: het reisgedrag van respondenten 
vóór en tijdens de periode van Corona.

•  Toekomst: het werkgedrag van respondenten 
ná de periode van Corona.

Compleet beeld
Inmiddels hebben ruim 1.800 respondenten 
in Zuid-Limburg de enquête ingevuld. Samen 
met de respons uit de andere regio’s ontstaat 
er een compleet beeld, waar vele partners hun 
voordeel mee kunnen doen. We zullen bin-
nenkort uitgebreider berichten over de bevin-
dingen. Een samenvatting van het rapport aan-
vragen kan via het formulier op onze website  
www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nieuws.

Grootschalig onderzoek naar thuiswerken
Wat vinden werknemers en werkgevers er van?
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De fiets is en blijft een duurzame keuze. 
Bovendien is de fiets juist nu een gezond en 
veilig middel om van A naar B te gaan. Veel 
mensen fietsen al korte afstanden. Voor wat 
langere afstanden kiezen we steeds vaker 
voor een e-bike. Probeer eens een e-bike en 
ontdek of een elektrische fiets iets voor jou 
is.

Veilige mobiliteit
Voor onze gezondheid en die van anderen zijn 
we nog veel thuis. Het verkeer neemt tegelij-
kertijd weer wat toe. Steeds meer winkels gaan 
weer open. De basisscholen hebben hun  deu-
ren weer geopend. Zuid-Limburg Bereikbaar 
zoekt daarom mee naar veilige mobiliteit. Het 
aanbieden van e-bikes en speedbikes is hier 
onderdeel van.

Ontdek de e-bike voor iedereen in 
Zuid-Limburg!
Iedereen die woont of werkt in Zuid-Limburg 

kan het hele jaar door via Ontdek de e-bike 
gratis een e-bike proberen. Je haalt je fiets op 
de dag dat jou het beste uitkomt op bij ons uit-
giftepunt Cycle Center in Valkenburg. Je kunt 
de e-bike van jouw keuze een week gratis pro-
beren. Reserveer de fiets van jouw keuze via  
www.ontdekdeebike.nl. Is de fiets van je voor-
keur al gereserveerd? Probeer dan een ander 
model. 

Fiets staat voor je klaar!
Wanneer je de gereserveerde fiets ophaalt, staat 
de fiets voor je klaar. Je ontvangt een instructie 
en de fiets wordt voor je gereinigd. Je bent klaar 
om de e-bike te ontdekken! De fiets is juist nu 
een gezond en veilig middel om van A naar B te 
gaan. Houd wel rekening met de basisregels om 
de verspreiding van corona te vermijden: houd 
afstand, vermijd drukte en was vaker je handen.

De e-bike is juist nu een gezond en 
veilig middel om van A naar B te gaan.

Doe mee aan Ontdek de E-bike

OV-reizigers kunnen vanaf begin juni voor 
noodzakelijke reizen weer van de reguliere 
dienstregeling gebruik maken; een mond-
kapje is dan verplicht. We informeren je 
graag.

NS: terug naar de reguliere dienstregeling
Vanaf 2 juni rijden de treinen van de NS weer 
volgens de reguliere dienstregeling, met uit-
zondering van een aantal nachttreinen en en-
kele andere treinen. De NS rijdt met het maxi-
male aantal treinen dat voor haar medewerkers 
onder corona-omstandigheden mogelijk is en 
dat nodig is om Nederland bereikbaar te hou-
den. Om verantwoord reizen mogelijk te ma-
ken, zijn alleen de stoelen aan de raamzijde 
beschikbaar. Deze zijn met een groene sticker 
aangeduid. Daarmee zijn in een trein ongeveer 
50% van de stoelen beschikbaar. Afstand hou-
den blijft het uitgangspunt. Let op: vanaf 1 juni 
is het gebruik van een mondkapje in het OV 
verplicht.

Arriva: gepaste maatregelen om verant-
woord te reizen
Vervoerder Arriva neemt ook gepaste maat-
regelen om verantwoord te reizen via bus en 
trein. Houd de website www.arriva.nl/limburg 
in de gaten voor alle actuele informatie over 
reizen met de bussen en treinen van Arriva 
vanaf 2 juni. Zo gauw deze informatie beschik-
baar is zullen wij die ook delen.

Ook op stations afstand houden
Op stations geldt de 1,5-meterregel. Om het 
voor reizigers makkelijker te maken om 1,5 me-
ter afstand te houden, hebben ProRail en NS 
met instemming van de treinvervoerders de 
coronamaatregelen op stations geïntroduceerd. 
Op stations zijn stickers, pictogrammen en 
afstandslijnen aangebracht om deze onder de 
aandacht te brengen. Er gaan geleidelijk steeds 
meer winkels en services op het station open.  
Ook hier worden maatregelen genomen om 
voldoende afstand te kunnen bewaren. Reizi-

gers kunnen straks bij verschillende winkels op 
het station een mondkapje kopen.

Reis alleen als het noodzakelijk is
Raadpleeg voor vertrek de NS-reisplanner om 
zeker te weten dat jouw trein rijdt. Volg de 

richtlijnen van de overheid en reis alleen als 
het noodzakelijk is. Werk zoveel mogelijk thuis 
en mijd drukte. Daarom geldt: reis alleen als 
dat echt nodig is. Alleen samen gaan we de ver-
spreiding van corona tegen.

Reguliere dienstregeling OV vanaf juni

Agenda
27-29 mei | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Willem-Alex-
andertunnel in de avond en nacht van 27 tot en met 29 mei afwisselend in beide richtingen 
afgesloten. Verkeer kan doorgaan via de N2 of A2 tunnelbuizen. Lokaal verkeer volgt tijdens 
de afsluiting van de A2 een omleiding.

OV-onderzoek naar de effecten van corona
Om meer inzicht te krijgen in het huidig én toekomstig gebruik van het OV nodigen wij reizi-
gers uit mee te doen met een kort OV-onderzoek. Hierin vragen wij of en hoe jouw reisgedrag 
met het OV is veranderd en onder welke omstandigheden je in de toekomst weer met het OV 
zou willen reizen.

Doe je ook mee?
Ga naar www.verkeersonderneming.nl/onderzoek-ov-2 om je aan te melden als deelnemer. 
Als je meedoet, kun je de uitkomsten van het onderzoek ontvangen.
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