
Wie op voldoende opgepompte banden 
rijdt, rijdt veiliger, verbruikt minder brand-
stof, maakt minder lawaai en stoot minder 
CO2 uit. Redenen genoeg om je banden elke 
twee maanden lucht te geven. Zo draag je 
jouw stukje bij aan duurzaamheid en vei-
ligheid.

Zuid-Limburg Bereikbaar komt samen met 
Stichting Band op Spanning in actie! Op ver-
schillende locaties in Zuid-Limburg worden 
auto’s voorzien van wat extra lucht. Na afloop 
rij je veilig naar huis met banden op de juiste 
spanning. Zo bespaar je brandstof en stoot je 
minder CO2 uit. 

Jij doet toch ook mee?
Ook jij kunt je banden door het team Band op 
Spanning gratis laten controleren tijdens een 
van de acties bij jou in de buurt. Kijk voor de 
data op www.maakdebeweging.nl of rij naar de 
vaste slimme bandenpomp bij jou in de buurt 
om je bandenspanning te checken. Kijk op de 
webiste van Stichting Band op Spanning www.
bandopspanning.nl waar een vaste slimme 
bandenpomp te vinden is.

Altijd rijden met de juiste bandenspanning
Rob Smeets gebruikt regelmatig de slimme 
bandenpomp. “Mijn banden bleken helemaal 
niet zo goed opgepompt als ik dacht. Het op-
pompen was bij deze slimme bandenpomp erg 
makkelijk, over twee maanden doe ik het weer. 
Zo bespaar ik in 5 minuutjes aardig wat CO2!”

Waar kan ik de juiste bandenspanning 
 vinden?
De voorgeschreven adviesspanning voor een 
auto vind je:
•  In het instructieboekje van de auto.
•  Aan de binnenkant van de tankdop.
•  Op een sticker in de deurstijl van de bestuur-

der, op de achterkant van de zonneklep of in 
het handschoenenkastje.

Zet het in je agenda!
Maak net als Rob van het controleren van je 
bandenspanning een vaste activiteit in je agen-
da. Zo rij jij altijd veilig rond met de juiste ban-
denspanning, bespaar je op je brandstofkosten 
en CO2-uitstoot. 

Voorlopig werken nog steeds veel mensen 
thuis.  Wie minder reist, haalt minder voor-
deel uit een OV-abonnement. De maande-
lijkse kosten voor het abonnement blijven 
immers gelijk. Betalen per losse reis kan 
dan voordeliger zijn. 

Heb jij een abonnement? Dan kan het zinvol 
zijn dit (tijdelijk) stop te zetten. Dit geldt voor-
al als je veel minder vaak reist dan voorheen. 
Maar let op, er zijn vele abonnementen met 
verschillende voor- en nadelen, dus bekijk goed 
wat gunstig is voor jou.  

Heb je een NS-abonnement?
Wil je weten of het wijzigen van je NS-abon-
nement gunstig is voor jou? Dan kan dat op de 
website van de NS, zoek op ‘abonnement wij-
zigen’. Je kunt bij NS bijvoorbeeld kiezen voor 
NS Flex basis. Dan heb je wel nog het voordeel 

van achteraf betalen, maar betaal je gewoon 
de reguliere prijs per reis. Daarnaast heeft NS 
bekendgemaakt binnenkort te komen met 
nieuwe abonnementen die beter aansluiten op 
meer thuiswerken. 

Heb je een Arriva-abonnement?
Bij Arriva kun je het best de voorwaarden van 
je abonnement bekijken. Je vindt deze via de 
website van Arriva, zoek op ‘Abonnements-
voorwaarden’. Bij stopzetten krijg je meestal 
een deel van je abonnementsgeld terug over de 
maanden dat je abonnement nog zou lopen. Er 
is wel sprake van een opzegtermijn en bij een 
jaarabonnement van administratiekosten. Kies 
je voor stopzetten? Dat kan online via het on-
line contactformulier. Zoek op ‘Contactformu-
lier’ en gebruik de optie restitutieverzoek.  

Snel een berichtje lezen of bellen als we 
onderweg zijn in de auto of op de fiets. We 
doen het soms zelfs zonder dat we het in de 
gaten hebben. Je mobiel vast hebben onder 
het rijden kan je een boete opleveren. Maar 
het is ook nog eens onveilig. Je raakt name-
lijk elke keer afgeleid. Rij daarom MONO: 
ongestoord, zonder afleiding van appjes of 
social media posts. Zodat je ogen op de weg 
zijn gericht en niet op je scherm.

Zet je telefoon stil of offline
Smartphonegebruik in het Nederlandse verkeer 
leidt tot enkele tientallen doden en honderden 
gewonden per jaar. Het lezen of schrijven van 
berichten op je smartphone vergroot het risico 
op een ongeval minstens 25 keer. Door corona 

is videobellen de nieuwe standaard geworden 
en werken we minder van negen tot vijf. Video-
bellen is prima voor thuis, maar onderweg is 
het geen goed idee.  

Rij MONO met de ‘Niet Storen’-functie
De ‘niet storen’-functie op je telefoon is han-
dig als je autorijdt of op de fiets zit. Want je 
krijgt tijdelijk geen appjes en berichten binnen. 
Even geen afleiding van social media, zodat jij 
je ogen op de weg hebt. Lees op onze website 
www.maakdebeweging.nl hoe je de ‘Niet Sto-
ren’ functie op je iPhone of Android-telefoon 
kunt aanzetten. Je hoeft die maar één keer in te 
stellen en je rijdt altijd MONO. 

Duurzaam en veilig rijden? Geef je banden lucht!

Meer thuiswerken & een OV-abonnement? 
Lees onze tips!

Zet je mobiel stil en rij ongestoord

18-21 sept | Weekendafsluiting A2 knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide 
richting Eindhoven
In het weekend van vrijdag 18 september 21.00 uur tot maandag 21 september 05.00 uur voert 
Rijkswaterstaat asfaltwerkzaamheden uit aan de A2 tussen afrit 50 Ulestraten en knooppunt 
Kerensheide. De A2 is vanuit Maastricht richting Eindhoven dicht tot aan knooppunt Kerens-
heide. Verkeer vanuit Maastricht richting Eindhoven wordt omgeleid via de A79 en kiest voor 
knooppunt Kunderweg voor de A76.

7-9 okt | 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 7 tot met 9 oktober afwisselend in beide richtingen af-
gesloten. Verkeer kan doorgaan via de N2 of A2 tunnelbuizen. Lokaal verkeer volgt tijdens de 
afsluiting van de A2 een omleiding.
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