
Frank en Petra Acampo uit Banholt genie-
ten als sportief koppel volop in hun eigen 
woonomgeving. Ze trekken er regelmatig 
op uit om te wandelen, fietsen en rennen. 
Dat doen ze met respect voor alle andere 
weggebruikers in het Heuvelland. Land-
bouwvoertuigen vragen extra aandacht in 
het verkeer. 
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
voert de campagne ‘Goed Gezien’. Team 
Heuvelland ondersteunt de aanpak.

Ritme aanpassen
Tijdens drukke momenten in het Heuvelland 
passen Petra en Frank hun ritme aan: “Op zon-
dagmorgen trekken we er al om 8 uur ’s mor-
gens op uit met de mountainbike. We vallen zo 
de wandelaars niet lastig. Zo vroeg is het nog 
lekker rustig op de weg en de paden.” Als het 

drukker wordt op de weg, zitten Frank en Petra 
al aan de koffie op hun eigen terras met uit-
zicht op het mooie Heuvelland.

Geven en nemen en je in de ander verplaatsen
Ze vinden het logisch om je te verplaatsen in 
andere weggebruikers. “Laat je irritaties thuis 
en heb begrip voor elkaar. Als ik langs een 
voetganger fiets, bel ik altijd even. Laatst kreeg 
ik geen reactie. Toen ik in de gaten had dat 
deze wandelaar oordopjes in had, ben ik rustig 
langsgefietst, zodat de wandelaar niet schrok 
van mij. Als je zelf rustig blijft, zien ze je wel 
komen of je wacht tot de weg iets breder is. Ie-
dereen gaat voor zijn plezier naar buiten. Het is 
allemaal een beetje geven en nemen.”

Lees meer over dit onderwerp via 
www.teamheuvelland.nl

Frank en Petra over landbouwvoertuigen 
in het verkeer

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, 
reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen 
van forenzen en ondernemers die op weg gaan in Zuid- 
Limburg. 
Het laatste nieuws van Zuid-Limburg Bereikbaar in je 
mailbox ontvangen? Abonneer je op de gratis digitale 
nieuwsbrief via de QR-code.

Fiets veilig de herfst door, 
blij dat je veilig fietst
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#30dageninhetzadel-challenge in Maastricht
Lena Berens gaat de uitdaging aan: 30 dagen met een bakfiets naar het werk in plaats 
van met de auto. Ze brengt de kinderen naar school in Maastricht en fietst erna naar 
haar eigen winkel in het centrum van de stad. Lena vertelt over haar fietservaringen:

“We hebben een drukke week met verhuizen, poeh. Voor de kleine spullen hebben we de fiets 
kunnen gebruiken. Verder hebben we de fiets  goed ingezet om de kinderen naar school te brengen 
en het is echt snel - mijn vriend lukte het in 11 minuten!”

Benieuwd naar deze challenge? 
Bekijk dan: https://www.maakdebeweging.nl/nl/de-30dageninhetzadel-deelnemers.

Provincie Limburg vraagt extra aandacht 
voor stiltegebieden, hun belang en de re-
gels die er gelden. Stiltegebieden zijn mi-
lieubeschermingsgebieden waarin het van 
oudsher stil is en natuurlijke geluiden 
overheersen. Stilte is belangrijk voor mens 
en dier. Team Heuvelland ondersteunt de 
actie vanuit Zuid-Limburg en helpt graag 
mee met het beschermen van het unieke 
landschap.

Genieten van natuur en rust
Ben je al in de stiltegebieden geweest? Ga er 
eens heen tijdens de herfstvakantie. 
Laat je verrassen door de schoonheid en de 
rust. De 31 stiltegebieden zijn door de hele pro-
vincie te vinden in (delen van) natuurgebieden 
en landelijke gebieden.

In het Heuvelland gaat het om het
• Gerendal en omgeving;
• het gebied tussen Wijlre en Trintelen;
• het Droogdal tussen Mheer en Terhorst;

• het gebied tussen Geul en Gulp;
• het Vijlenerbos en omgeving;
• het gebied ten zuiden van Mheer en Noor-
beek;
• het gebied tussen Slenaken en Vaals.

Het belang van stilte
Geluidshinder kan de gezondheid van mensen 
en dieren en hun woongenot schaden. Anders-
om vermindert recreëren in de groene natuur 
stress en verlaagt de kans op hart- en vaat-
ziekten, depressies en angststoornissen. “We 
kunnen in de stille natuur herstellen van de 
dagelijkse drukte om ons heen. Wanneer we 
respectvol met natuur omgaan, geeft de natuur 
ons dus veel terug”, aldus gedeputeerde Geert 
Gabriëls. Via de bewustwordingscampagne ‘Je 
maakt soms meer geluid dan je denkt’ willen 
we laten zien hoe we dit met elkaar doen en 
waarvoor we het doen.

Lees verder via www.teamheuvelland.nl.

Herfst in Limburg is heerlijk. Na de warme 
zomer worden de ochtenden weer lekker 
fris, de bomen kleuren rood en goud in het 
najaarszonnetje en op koele dagen mag je 
je warme jas weer aan en je sjaal weer om. 
Ideaal om op je fiets de omgeving te door-
kruisen!

Zorg voor een goede voorbereiding voordat je 
met je fiets daadwerkelijk de weg op gaat. Is 
je fiets in orde? Zit je regenpak in je fietstas? 
Zijn je banden niet lek? Heb je een fietslamp 
op jouw tweewieler? Heb je een extra lampje 
bij je zodat je goed zichtbaar bent voor ander 
verkeer?
Op 3 november (van 16u tot 19u) is er een Fiets 
Veilig Actie in Maastricht. Het promotieteam is 
te herkennen aan de verlichte bakfiets. Zij de-
len gadgets uit en gaan het gesprek met je aan 
over veilig fietsen.
Lees verder via 
www.maakdebeweging.nl/fiets-veilig-de-herfst-door
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#posi-spiegel-jezelf-eens
Sinds oktober staan de ruim 55 vierkante 
meter grote etalages van het voormalige 
Hudson’s Bay-pand opnieuw in het teken 
van #posifiets. De drie etalages aan de 
Vijfharingenstraat nodigen je uit om in de 
spiegel te kijken. Of je nu dialect spreekt, 
Nederlands of Engels, DE oproep is: stal 
jij je fiets veilig en houd jij rekening met 
anderen?

De vaak met tientallen tegelijk lukraak gestal-

de fietsen leiden tot onderlinge irritaties en 
onveilige situaties, doordat mensen in bijvoor-
beeld een rolstoel of met een kinderwagen niet 
langs kunnen en hulpdiensten in geval van ca-
lamiteiten eerst fietsen moeten verwijderen. 
In de kleine etalages staan tips, die bewoners 
en bezoekers vertellen waar ze hun fiets in de 
buurt veilig kunnen stallen. Fietsers kunnen 
profiteren van aanbiedingen van lokale onder-
nemers.
Lees verder via www.posifiets.nl.

De Limburgse stiltegebieden in
tijdens de herfstvakantie


