
in de testfase. De truck rijdt tussen 
Maastricht en de haven van Genk. 
Dat lukt probleemloos, want de 
actieradius is 117 kilometer. Maar 
de prijs is nog een belemmering. 
Als die zakt, willen we meer elek-
trische trucks aanschaffen.”

Transitie
De inspanningen die overheden en 
bedrijfsleven gezamenlijk leveren, 
moeten leiden tot een betere be-
reikbaarheid, doorstroming, vitale-
re werknemers en het verminderen 

van CO2-uitstoot in Zuid-Limburg. 
Programmadirecteur Louis Prom-
pers is ervan overtuigd dat dat 
gaat lukken. “We gaan een periode 
tegemoet van een enorme omslag 
in mobiliteit. Bij een dergelijke 
transitie is het essentieel om draag-
vlak te creëren. Dat kan alleen via 
een onderling enthousiasmerende 
samenwerking. Goed om te zien dat 
tijdens deze MobiliteitsArena zo 
veel ambassadeurs voor slimme 
en duurzame mobiliteit aanwezig 
zijn.”

U

Media Studio ontwikkelt voor Mediahuis Limburg commerciële creatieve concepten. 

Samen met Maastricht Bereikbaar belicht Media Studio in deze krant en De Limburger 

online een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Met de oplevering van de 

A2-tunnel in Maastricht, 

Noorderbrug  en de Buitenring 

Parkstad Limburg is de 

doorstroming van het 

autoverkeer in Zuid-Limburg 

sterk verbeterd. Maar de 

druk op het wegennet blijft 

toenemen en het verminderen 

van de CO2-uitstoot is hoog op 

de maatschappelijke agenda 

komen te staan. Daarom 

moeten we alternatieve 

oplossingen vinden voor

ons mobiliteitsgedrag.

De Zuid-Limburgse 

MobiliteitsArena gaf alvast

een voorproefje.

Slimmere en duurzame mobiliteit  begint bij samenwerking
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Onder de vlag van Maastricht Bereikbaar werken overheden, 
bedrijfsleven en mobiliteitsaanbieders sinds 2010 samen om stad 
en regio bereikbaar te houden. Voor een gezond woon-, werk- en 
leefklimaat biedt het programmabureau producten en diensten aan 
om de mobiliteit van reizigers en vervoerders te verduurzamen en 
efficiënter te maken. Nieuwe aandachtspunten daarbij zijn verkeers-
veiligheid en vitaliteit.

De ambitie van Maastricht Bereikbaar is om samen met alle partners 
in 2022 dagelijks 3.500 minder autobewegingen te realiseren dan in 
2018 en de CO2-uitstoot te verminderen met 18.000 ton per jaar ten 
opzichte van 2018.

Kijk voor meer informatie op www.maastrichtbereikbaar.nl.

iteraard is hij op de (elek-
trische) fiets. Voor Gert-Jan 
Krabbendam, voorzitter 

van de stuurgroep Maastricht 
Bereikbaar en wethouder van 
de gemeente Maastricht, is het 
vanzelfsprekend om de auto alleen 
te gebruiken als het echt niet 
anders kan. “Maar landelijk gezien 
loopt Limburg achterop met het 
fietsgebruik”, houdt hij zijn gehoor 
van werkgevers, ambtenaren en 
aanbieders van mobiliteitsdien-
sten in het Valkenburgse Shimano 
Experience Center voor. “Daar valt 
winst te behalen. Bijvoorbeeld 
door werknemers genoeg keuze 
te bieden voor een gezond en 
duurzaam alternatief voor de auto. 
Zoals de snelfietsroute tussen 
Maastricht en Sittard, die nu in 
voorbereiding is. Als mensen op 

een andere manier naar hun werk 
reizen of hun werkplek en -tijden 
flexibeler kunnen kiezen, levert 
dat tijdwinst op en een betere ge-
zondheid. Bovendien sluit het aan 
bij ons streven om de CO2-uitstoot 
in Zuid-Limburg terug te dringen 
en luchtkwaliteit in steden te 
verbeteren.”

Complex
Krabbendam is er, net als Hermie 
Keulen van de Provincie Lim-
burg en Katya Ivanova van het 
ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat van overtuigd dat de 
omslag alleen kan worden bereikt 
als overheden en het bedrijfsleven 
samenwerken. “De problematiek 
is complex, de uitdagingen groot”, 
aldus Ivanova. “Een overkoepe-
lend platform, waarin alle partijen 

vertegenwoordigd zijn, is essenti-
eel om deze uitdagingen het hoofd 
te bieden.” Ze krijgt bijval van 
Charles Claessens en Eefje Joosten, 
wethouders van de gemeente 
Heerlen en Sittard-Geleen. “Het 
concept van Maastricht Bereik-
baar heeft zich intussen bewezen. 
Met een gezamenlijke inspanning 
en door elkaar te blijven bezielen, 
kunnen we de gestelde doelen 
realiseren.”  

Analyse
De afgelopen jaren heeft Maas-
tricht Bereikbaar samen met 
tientallen aangesloten werkgevers 
geprobeerd werknemers ertoe 
aan te zetten anders te reizen dan 
met de auto. Die aanpak wordt 
verder uitgerold, legt mobili-
teitsmakelaar Rob Schaap uit. 

“We hebben een volledig nieuwe 
mobiliteitsscan ontwikkeld. 
Daarmee kunnen we een analyse 
op maat maken voor elke afzon-
derlijke werkgever, maar ook voor 
bedrijven die bij elkaar in de buurt 
gevestigd zijn of voor werknemers 
die afkomstig zijn uit een bepaalde 
regio. Daarnaast helpen we werk-
gevers met een flexwerkscan en 
een benchmark arbeidsvoorwaar-
den. Op basis daarvan kunnen 
ze snel zien hoe zij scoren qua 
arbeidsvoorwaarden op onder 
meer de thema’s flexwerken, fiets 
en openbaar vervoer.”

Als werkgevers toch vasthouden 
aan het reizen per auto, dan is het 
zaak dat zo duurzaam mogelijk 
te doen, meent projectleider Ron 
Bissels van Maastricht Bereikbaar. 

“We bieden ondernemingen 
een EV-scan aan, waarbij we het 
huidige wagenpark onder de loep 
nemen en kijken welke elektri-
sche auto’s (EV’s) een alternatief 
vormen. Daarnaast kunnen we 
adviseren bij het aanleggen van 
E-laadinfrastructuur, zowel bij 
de werkgevers als bij de mede-
werkers thuis. Zo hopen we het 
enthousiasme voor elektrisch 
rijden aan te wakkeren.”

Emissieloos
Bij het terugdringen van de 
CO2-uitstoot is ook een belang-
rijke rol weggelegd voor de 
logistieke sector. Maastricht heeft 
de ambitie om per 1 januari 2025 
de gehele binnenstad alleen nog 
emissieloos te bevoorraden. Dat 
betekent dat al het vracht- en be-

stelverkeer elektrisch, op water-
stof of anderszins duurzaam rijdt. 
Ook dit is een opgave waar onder-
nemers, leveranciers en overheid 
samen voor staan, zo meent hore-
caondernemer John Paulus. “Een 
beter milieu begint niet alleen bij 
jezelf, samenwerking is noodza-
kelijk. Wij kijken bijvoorbeeld hoe 
we in afstemming met collega’s 
en partners efficiënter producten 
kunnen bestellen, zodat er minder 
vervoersbewegingen nodig zijn. 
Duurzaam transport klinkt mooi, 
maar is nu nog duur. De kosten 
gaan in dit geval voor de baat 
uit.”  

Logistiek convenant
Tijdens de MobiliteitsArena 
tekenden ondernemers van zeven 
bedrijven een logistiek conve-

nant, waarmee ze aangeven het 
aantal autokilometers te willen 
terugdringen en zo te besparen 
op CO2-uitstoot. “Nadat Maas-
tricht Bereikbaar ons bewust had 
gemaakt van onze vervoersbewe-
gingen, hebben we onze processen 
veranderd”, aldus Bianca Houben 
van Houben Vastgoedservice. 
“Dat heeft ertoe geleid dat we 
nu dagelijks 211 minder ritten 
maken, wat neerkomt op 1590 
minder autokilometers. In de toe-
komst willen we dat aantal verder 
omlaag brengen.” 

Een van de andere onderte-
kenaars, Wil Meulenberg van Meu-
lenberg Transport, kocht onlangs 
de eerste zware elektrotruck. 
“Vooralsnog als experiment. Met 
zeven andere bedrijven zitten we 

Gert-Jan Krabbendam aan het woord tijdens de Zuid-Limburgse MobiliteitsArena.

Duurzamer en efficiënter

Op de Mobiliteitsmarkt: een testrit in een autonome shuttle.


