
Lekkers uit de natuur vanuit de e-cargo bike 

De Zuid-Limburgse fruitteler Huids vof zocht 
een oplossing voor fruit met een plek of een 
deukje. Appels met een andere vorm kunnen 
prima in appelwijn of appelcider. Drie studen-
ten van HAS Hogeschool Venlo/Den Bosch 
onderzochten de marktwaarde van de wijn en 
de cider om te kunnen kiezen voor één van de 
twee. Met de de e-cargo bike van Maastricht Be-
reikbaar trokken ze er duurzaam op uit op zoek 
naar proefpersonen. 
Op verschillende campings in de regio Valken-
burg proefden campinggasten de cider. Voed-

selverspilling tegengaan doe je met een duur-
zaam transportmiddel, vonden de studenten 
Sjors, Janina en Geena. Maastricht Bereikbaar 
leende hun hiervoor de e-cargo bike. De fiets 
bleek een prima transportmiddel voor de ap-
pelcider. De studenten raden Huids zelfs aan de 
fiets ook in te zetten voor de bevoorrading van 
lokale horecazaken en slijterijen. 

Benieuwd naar de hele verhalen? Of zoek je meer informatie over duurzame mobiliteit? Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl.

Nettie Prevos blijft mensen helpen, te voet of op een e-bike  

Nettie, 52 jaar, en de vrouw achter de goedlo-
pende Weggeefwinkel ‘De gouden handen’ in 
de Maastrichtse wijk Malberg: “Ik wil mensen 
helpen die het minder goed hebben.” Dat hel-
pen wordt steeds moeilijker voor Nettie. “Ik heb 
twee slechte knieën en meer medische proble-
men. Ook al krijg ik een uitkering vanwege mijn 
medische situatie, ik blijf me inzetten voor de 
mensen om me heen. En dat is hard nodig.” 

Hulp bieden doet Nettie veelal lopend. “Ik heb 
geen rijbewijs, wordt wagenziek in een bus en 

mag niet fietsen vanwege mijn knieën. Ik heb 
een tijdje een brommertje gehad, maar die viel 
van ellende uit elkaar.” Fietsen op een e-bike 
gaat gelukkig wel goed. “Ik heb eens een e-bi-
ke geprobeerd via de Fietsbank. Daarom doe ik 
ook mee met de zomeractie Elke beweging telt 
van Maastricht Bereikbaar. Ik hoop er echt een 
e-bike mee te winnen of een Fitbit stappenteller. 
Als een bakker belt dat hij brood overheeft voor 
mijn leden, dan wil ik meteen op de fiets kunnen 
stappen om het brood op te halen! 

Voor Rob Schaap heeft elektrisch rijden al-
leen maar voordelen: je rijdt stil, schoon en 
relatief goedkoop. De beperkte actieradius 
ziet Rob als een uitdaging. Elektrisch rij-
den kan op waardering vanuit de omgeving 
rekenen en laden kun je meestal op goede 
parkeerplekken. 

Voor veel mensen is de beperkte actieradius 
een probleem. Voor Rob niet. “Slim laden en 
zo ver mogelijk komen op één acculading, zie 
ik meer als een sport dan als een obstakel. Het 
rijden zelf is misschien nog wel de belangrijk-
ste reden om een elektrisch voertuig te kiezen. 
“Het is heerlijk om zo stil te rijden en vooral de 
lucht voor voetgangers en fietsers om mij heen 
niet te vervuilen. Mensen die zien dat ik elek-
trisch rijd, waarderen dat vaak met een duim 
omhoog. 

Benieuwd naar het hele verhaal van Rob? Of 
overweeg je zelf om zakelijk of privé elektrisch 
te gaan rijden? Kijk op www.maastrichtbereik-
baar.nl/auto/elektrisch-rijden. 

“Het is heerlijk om zo stil te rijden en vooral de 
lucht voor voetgangers en fietsers om mij heen 

niet te vervuilen.”

Rob Schaap over elektrisch rijden:
“Zo ver mogelijk komen op één acculading is een sport”
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