Samen Duurzaam!
Gratis schoner én
zuiniger rijden met
Slimme Bandenpomp

“Het idee voor de Slimme Bandenpomp is ruim tien jaar geleden ontstaan”, legt Joram van
Dam uit. Hij is projectleider bij Band op Spanning en samen met de gemeente verantwoordelijk voor plaatsing van de Slimme Bandenpomp in Zeist. “Uit onderzoek bleek dat er veel
klachten waren over gangbare luchtpompen bij tankstations. Deze luchtpompen staan vaak
op onhandige locaties, je moet er meestal voor betalen en ze kunnen je banden niet op de
juiste manier oppompen. Dat komt omdat gangbare luchtpompen geen rekening houden
met het type auto en band, en niet corrigeren voor bijvoorbeeld afwijkingen in de buitentemperatuur.”
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In Nederland rijdt 63% van auto’s met te lage bandenspanning. Dat kost meer brandstof
en geeft extra CO2-uitstoot. Met de Slimme Bandenpomp kun je dit voorkomen.
Wethouder Roy Luca en Joram van Dam van Band op Spanning namen onlangs samen
de eerst Slimme Bandenpomp in Zeist in gebruik.

Wethouder Roy Luca en Joram van Dam nemen de Slimme Bandenpomp officieel in gebruik.
bent, laat de pomp zien hoeveel je hebt bespaard. “Per keer is dat al gauw zo’n 25 euro en
20 kg CO2-uitstoot”, vertelt Joram van Dam. “In combinatie met het eenvoudige gebruik
stimuleert dit mensen om hun banden vaker op te pompen.”

Volop in gebruik
Verkeerde bandenspanning
De adviesbandenspanning geldt bij een buitenluchttemperatuur van 20 graden Celsius.
Een hogere of lagere temperatuur kan van invloed zijn op de aan te brengen adviesbandenspanning. “Als je hiervoor niet corrigeert, kan het zijn dat je bijvoorbeeld met een te lage
bandenspanning wegrijdt”, legt Joram uit. “Dat is onveilig, geeft extra bandenslijtage, kost
meer brandstof, en levert veel extra luchtvervuiling op. Mensen zijn zich hiervan niet bewust.
Met de Slimme Bandenpomp kun je deze nadelige gevolgen beperken. Je kunt hiermee de
bandenspanning van je auto, motor of caravan gratis controleren of bijpompen.”

Inmiddels staan er zo’n 75 Slimme Bandenpompen in Nederland bij gemeenten, bedrijven
en organisaties, supermarkten en grotere publieke parkeerterreinen. Band op Spanning
zoekt daarbij naar locaties waar veel mensen met de auto komen en de bereikbaarheid goed
is. Ook moet er voldoende lichtinval zijn voor de zonnepanelen waarop de pomp werkt.
“Zo zijn we voor Zeist uitgekomen op de locatie op de middeneilandjes op het parkeer
terrein naast Slot Zeist”, zegt Joram. “Met Zeist gaan we voor vijf jaar samenwerken.”
Inmiddels hebben bijna 100 Zeistenaren al de weg naar de Slimme Bandenpomp gevonden.
In twee weken bespaarden zij samen zo’n 450 liter brandstof, 2 ton CO2-uitstoot en ruim
2000 euro.

Besparingen in beeld
Meer weten over de Slimme Bandenpomp of zelf volgen hoeveel dit oplevert?
Kijk op www.bandopspanning.nl.
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Het werkt simpel. Met een knop naast het grote touchscreen van de Slimme Bandenpomp
zet je de pomp in werking. Vervolgens krijg je via het beeldscherm heldere instructies over
wat je moet doen. De juiste bandenspanning kun je opvragen door je kenteken op het
touchscreen in te voeren. Tijdens het oppompen zie je direct wat er gebeurt. Als je klaar

Energieneutrale parkeergarage
bij Driebergen-Zeist

1 miljoen voor renovatie
Kerckebosch-flat

Royale respons enquête
Samen Duurzaam Zeist

Naast station Driebergen-Zeist is de eerste volledig
energieneutrale parkeergarage van Nederland
geopend. Deze is gebouwd van natuurlijke materialen.
Zo is de buitenkant bekleed met houten lamellen.
Binnen gaat de verlichting pas aan als er auto’s aankomen. Op het dak liggen 400 zonnepanelen die het
gebouw voorzien van stroom. Bij de uitgang staat een
informatiescherm waarop je kunt zien hoeveel energie
het gebouw opwekt en verbruikt. Er is ruimte voor
600 auto’s. Gebruikers die met de trein reizen, krijgen
korting op de tarieven. Volgens architect Mark Siebers
is deze garage hét voorbeeld van hoe je in Nederland
energie kunt opwekken op grote daken.

De gemeenteraad van Zeist heeft ingestemd met het
verzoek van Woongoed Zeist om flat 11 aan de Prinses
Margrietlaan in Zeist niet te slopen maar duurzaam te
renoveren. De flat is technisch gezien in een betere
staat dan de andere oude flats in Kerckebosch.
Voor de verduurzaming stelt de gemeente maximaal
1 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag komt vrij als
Woongoed Zeist 1,6 miljoen investeert en uit onderzoek
blijkt dat een BENG-renovatie (Bijna Energie Neutraal
Gebouw) haalbaar is. Voor een volledige BENG-reno
vatie is meer nodig dan 2,6 miljoen. Daarom zijn beide
partijen nog in gesprek met de Provincie en het Rijk
voor eventuele aanvullende subsidies.

Ruim 1200 Zeistenaren hebben de enquête van
Samen Duurzaam Zeist ingevuld. Hierin stond de vraag
centraal hoe we Zeist groener, gezonder en duurzamer
kunnen maken. Vele inwoners wilden ook zelf actief
worden om Zeist verder te verduurzamen.
Samen Duurzaam Zeist is blij met deze respons en
is nog druk bezig om álle enquête-uitkomsten te
verwerken. In januari licht Samen Duurzaam Zeist
de resultaten van de enquête uitgebreider toe.
www.samenduurzaamzeist.nl.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief!
Wil je ook op de hoogte blijven van alles wat er in Zeist
gebeurt op het gebied van duurzaamheid?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Samen Duurzaam
via www.zeist.nl/nieuwsbrieven.

Samen Duurzaam is een kwartaaluitgave van de gemeente Zeist over inwoners,
bedrijven en organisaties die meewerken aan de verduurzaming van Zeist.
Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl. Zie ook: Stichting Energie Zeist
(www.mijngroenehuis.nu) en Samen Duurzaam Zeist (www.samenduurzaamzeist.nl).
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