
Lucht voor je autobanden
Wie op voldoende opgepompte banden 
rijdt, rijdt veiliger, verbruikt minder brand-
stof, maakt minder lawaai en schaadt het 
milieu minder. 79% van de automobilisten 
rijdt met onderspanning. Redenen genoeg 
om je banden elke twee maanden lucht te 
geven.

Wat kun je zelf doen?
Maak van het controleren van je bandenspan-
ning een vaste activiteit in je agenda. Zuid-Lim-
burg Bereikbaar helpt je daarbij door met een 
geheugensteuntje in je agenda een vaste mel-
ding voor je klaar te zetten. Ga naar de website: 
https://www.maakdebeweging.nl/nl/agenda/

breng-je-autobanden-op-spanning/
En klik op de knop `Zet in mijn agenda`rechs 
bovenaan de webpagina. Het enige wat je zelf 
nog moet doen is je banden oppompen. Dit kun 
je thuis doen als je in bezit bent van het juis-
te materiaal, bij tankstations of gratis op P+R 
Maastricht Noord bij de slimme bandenpomp 
die het je nog makkelijker maakt.

Tips voor de juiste bandenspanning
Milieu Centraal geeft op de website nog in 3 
stappen tips die jou helpen bij het vinden van 
de juiste bandenspanning voor je auto. Schrijf 
deze adviesspanning op, zodat je deze altijd bij 
de hand hebt in de auto.

1. Zoek je adviesspanning op, deze vind je te-
rug in het instructieboekje van de auto, aan 
de binnenkant van het portier aan de be-
stuurderszijde, in het dashboardkastje, aan 
de binnenkant van de tankdop of onder de 
zonneklep. Houd er rekening mee dat de 
bandenspanning die je online vindt niet al-
tijd klopt.

2. Kijk naar de bandenmaat op de zijkant van 
je band. Dit is een combinatie van cijfers en 
letters vb. 155/70 R 13. 

3. Vergelijk de maat van jouw band met die in 

de tabel. 
 Let op! voor de voor- en achterwielen geldt 

een  verschillende spanning. Kies ook hoe 
zwaar je auto de komende tijd beladen is. 
Een auto waar veel mensen en/of bagage in 
zit heeft hardere banden nodig dan een auto 
waar je in je eentje in rijdt.

Laatste tip: check de spanning het liefst als 
de banden nog koud zijn, dus kort na het weg-
rijden. Heb je al 15 minuten of 5 kilometer 
gereden, of sta je bij een tankstation langs de 
snelweg? Dan is de lucht in je banden al opge-
warmd en moet je 0,3 bar optellen bij de advies-
spanning.

Voor het eerst in zestien jaar worden Lim-
burgse suikerbieten weer over het water 
vervoerd. Op 15 september vertrok het eer-
ste schip vanaf de Ankerkade in Maastricht 
richting de suikerfabriek van de Cosun Beet 
Company in Dinteloord. 
De komende maanden worden 270 mil-
joen kilo Zuid-Limburgse suikerbieten 
met schepen van de binnenvaartcoöperatie 
NPRC vervoerd. De overslag gebeurt door 
havenbedrijf L’Ortye met een nieuwe hybri-
de overslagkraan met een speciaal ontwor-
pen bietenbak, om de suikerbieten zo min 
mogelijk te beschadigen bij de verlading in 
schepen. Dagelijks worden twee schepen 
beladen.

Minder vrachtwagens nodig
Met deze switch van weg naar water rijden tij-
dens het drukke najaar en winterseizoen zo’n 
8.000 vrachtwagens minder over de snelweg. 
Hiervoor in de plaats worden er over een pe-
riode van 18 weken zo’n 200 scheepsladingen 
fileloos vervoerd over de waterwegen waar nog 
voldoende capaciteit is.

De nieuwe manier van transport draagt niet 
alleen bij aan een flinke CO2-reductie, maar 
ook aan het verminderen van de filedruk op 
de drukke snelwegen. De komende achttien 
weken rijden er alleen nog vrachtwagens uit 
Zuid-Limburg naar de Beatrixhaven in Maas-
tricht om de schepen te bevoorraden.

Samenwerken
Miranda Volker, Logistiek Makelaar bij Zuid 
Limburg Bereikbaar:  “Deze modal shift klinkt 
misschien eenvoudig, maar er is een lange 
voorbereiding aan vooraf gegaan. 
Cosun Beet Company heeft het voortouw geno-
men om de stap naar het water te maken. Daar-
na was het zoeken naar de juiste oplossing en 
partners. 

Naast hun bestaande wegvervoerders om de 
suikerbieten van de akker naar de haven te ver-
voeren, hebben zij gekozen om samen te wer-
ken met  partijen die duurzaamheid, innovatie 
en samenwerking hoog in het vaandel hebben 

staan. 
De NPRC als binnenvaartcoöperatie, die ook 
actief is in het verduurzamen en verslimmen 
van vervoer over water. En voor de havenover-
slag van vrachtwagen naar schip werkt Cosun 

Beet Company samen met  L’Ortye, convenant-
partner bij Zuid-Limburg-Bereikbaar en actief 
op het gebied van duurzame en innovatieve lo-
gistiek in Limburg.”

Duurzame mobiliteit: niet over de weg, maar via het water

Dit najaar wordt de suikerbietenoogst niet meer over de snelweg, maar via de waterwegen naar de suikerfabriek in Brabant getransporteerd. 
 Fotografie: Aron Nijs

Op 6 oktober kwamen Stichting Band op Spanning, Zuid-Limburg Bereikbaar en de gemeente Sittard-Geleen samen in actie op de parkeerplaats van de markt in Born. Geparkeerde auto’s werden voorzien van 
wat extra lucht.                                    Fotograaf: Aron Nijs


