
Voor het groot onderhoud aan de A79 wer-
ken wegbeheerder Rijkswaterstaat en aan-
nemer Heijmans intensief met elkaar sa-
men. Omgevingsmanagers Harald van der 
Ven van Rijkswaterstaat en Dietske Sassen 
van Heijmans staan aan de lat voor de logis-
tieke operatie van deze ware monster klus: 
“De snelweg wordt niet alleen opnieuw 
geasfalteerd. Alle zaken die we nu kunnen 
verbeteren, pakken we aan. We zijn pas te-
vreden als het werk zo goed als probleem-
loos verloopt en de omgeving weet waar ze 
aan toe zijn.”

Verkeer blijven monitoren
Inmiddels zijn de werkzaamheden al volop aan 
de gang. Wat zijn de eerste ervaringen? Harald 
van Rijkswaterstaat gaat daar graag even op 
in: “We houden het verkeer goed in de gaten. 
De automobilisten maken goed gebruik van de 
aangegeven omleidingsroute en voorkomen zo 

sluipverkeer. Wel zien we dat het verkeer op de 
A2 ter hoogte van de Kruisberg wat moet wen-
nen. In de drukkere ochtend- en avondspits 
heeft daar al file gestaan en er is ook een aanrij-
ding geweest. We blijven het verkeer monitoren 
om te zien of het een kwestie is van wennen of 
dat er extra maatregelen moeten worden ge-
troffen.” 

In ploegendiensten aan het werk
De verkeersdrukte kan mee- of tegenvallen. 
Dietske: “Vanwege corona weten we dat het 
nu minder druk is op de weg. Het drukste weg-
vak tussen Maastricht en Hulsberg nemen we 
daarom als eerste onderhanden. We zien co-
rona daarbij als bijkomend voordeel, maar re-
kenen onszelf er niet rijk mee. Om de overlast 
tijdens de uitvoeringsperiode zoveel mogelijk 
te beperken werken we in ploegendiensten 
zestien uur per dag door en ook tijdens de min-
der drukke periodes op de weg zoals de mei-

vakantie en de zomervakantie werken we door. 
De weekenden gebruiken we om het werk dat 
niet op tijd gereed is, af te krijgen. We zijn dus 
volop aan het werk om alles zo snel als mogelijk 
gedaan te krijgen.”

Lees het volledige verhaal van Harald en Diets-
ke op: zuidlimburgbereikaar.nl/ervaringenA79

Fietsen is gezond, goed voor de omgeving 
en een voordelig alternatief voor de auto. 
De overheid biedt dan ook diverse gunstige 
regelingen voor bedrijven die de fiets aan-
trekkelijker maken. Maar makkelijk is het 
niet om die allemaal te doorgronden. Dat 
ondervond Roxanne Dormans als HR-func-
tionaris bij Janssen Group: “Zuid-Limburg 
Bereikbaar zocht een heleboel zaken voor 
ons uit en koppelde ons aan de juiste par-
tijen.”

Iedereen heeft ze wel eens door Zuid-Limburg 
en daarbuiten zien rijden, de grote gele vracht-
wagens van Janssen Group. Eind september 
2020 heeft Janssen Group via Zuid-Limburg 
Bereikbaar de fietsleaseregeling ingevoerd en 
sindsdien maken negen medewerkers vanuit 
alle gelederen binnen de organisatie van de re-
geling gebruik. Bij Janssen Group vinden ze fit-
te en vitale medewerkers belangrijk: “Onze me-
dewerkers maken vaak lange dagen. Tijd voor 
sport en beweging is er vaak niet. Fietsend naar 
het werk komen en fietsend naar huis gaan, is 
al een belangrijk stukje beweging op een werk-
dag.”

Iedereen kan meedoen
Roxanne is blij verrast met de vele voordelen 

van de regeling: “Iedereen kan meedoen. Ook 
maakt het niet uit welke fiets je uitzoekt, of 
waarvoor je de fiets gebruikt. Het blijft dus aan 
de medewerker zelf of ze hun stukje beweging 
per dag uit de fiets willen halen. 

Lees het volledige verhaal van Janssen Group 
op:  zuidlimburgbereikbaar.nl/fietsleasejans
sengroup Meer weten over Fietslease? Kijk op 
maakdebeweging.nl/kiesdejuistefiets

Met twee nieuwe locaties in Noord-Limburg is 
de slimme bandenpomp ook in Limburg in op-
mars. Weet jij er al eentje te vinden bij jou in de 
buurt? Medewerkers van Enexis in Maastricht 
kunnen hun (zakelijke) auto’s al sinds 2016 op 
het werk oppompen. Enexis koos bewust voor 
slimme bandenpompen op hun locaties. Henk 
Winckens, adviseur vervoersmobiliteit bij 
Enexis: “Met voldoende opgepompte banden 

verhogen we de veiligheid van onze werkne-
mers op de weg. De remweg wordt aanzienlijk 
verkort en de wegligging is optimaal.” 

Lees verder via: 
zuidlimburgbereikbaar.nl/slimmebandenpomp

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is een lande-
lijke opgave die voortkomt uit het Klimaatak-
koord. ZES zet in op minder en schoner gereden 
kilometers van al het bestel- en vrachtverkeer 
in binnensteden. ZES betekent de invoering 

van een Zero Emissie zone Stadslogistiek vanaf 
1-1-2025 voor al het bestel- en vrachtverkeer in 
de binnenstad van Maastricht, maar is ook een 
meer efficiënte en duurzame aanpak van alle 
bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscen-

trum moet zijn. Het doel is het behouden van 
een veilig, gezond en aantrekkelijk stadscen-
trum én economische vitaliteit voor een toe-
komstbestendige stad. De gemeenteraad neemt 
30 maart een besluit. Verschillende bedrijven 

en belangenorganisaties hebben al een Akte 
van Ambitie voor ZES getekend.

Bekijk wat dit betekent voor ondernemers in 
het filmpje op: www.logistiekbereikbaar.nl/ 

“We zijn pas tevreden als het werk zo goed als  probleemloos verloopt”

“Een nieuwe fiets  extra 
aantrekkelijk voor 
 werknemers!”

Enexis spaarde 1.250  nieuwe banden 
uit met Slimme bandenpomp! 

Maastricht werkt aan Zero Emissie Stadslogistiek! Wat betekent dat?

Beste (thuis)werkgever 
van het jaar
Landelijk mobiliteits-
platform `Zo Werkt 
Het` voerde de afgelo-
pen maanden campag-
ne om de beste (thuis)
werkgevers van 2020 te 
vinden. En met succes! 
Zo`n 4.000 werknemers 
nomineerden hun werk-
gevers met de meest uit-
eenlopende en bijzonde-
re inzendingen.

Hegge Management uit 
Weert, 2Switch uit  Venray, 
en Johnson  Matthey 
en VodafoneZiggo uit 
 Maastricht hebben de 
 Limburgse award op zak. 
Stuk voor stuk voorbeelden 
in het thuiswerken met 
oog voor welzijn en vitali-
teit van hun medewerkers. 
De landelijke prijzen gin-
gen naar informatietech-
nologie en services bedrijf 
ITicon B.V., adviesbureau Spectrum (partner met elan), SAP-dienstverlener McCoy & Partners en 
 gezondheidszorginstelling Omring! De goede voorbeelden op het gebied van thuiswerken zijn een 
inspiratiebron voor anderen!
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4 x 4 weken verkeershinder
In overleg met betrokken gemeenten en de andere wegbeheerders is gekozen voor een aanpak 
in fases: 4 periodes van 4 weken. Dat betekent 4 x 4 weken verkeershinder. De planning is als 
volgt:

•  26 feb - 28 mrt: A79 afgesloten van Maastricht tot Hulsberg  richting Heerlen
•  16 apr - 16 mei: A79 afgesloten van Hulsberg tot Heerlen richting Heerlen
•  28 mei - 27 jun: A79 afgesloten van Hulsberg tot Maastricht richting Maastricht
•  9 jul - 8 aug: A79 afgesloten van Heerlen tot Hulsberg richting Maastricht


