
Bezorgen doen ze bij het Sushi Centre in 
hartje Maastricht grotendeels met de fiets. 
Een bewuste keuze. “Met de fiets kom je 
in de binnenstad overal en je betaalt al-
leen de kosten voor elektriciteit en geen 
brandstofkosten,” laat eigenaar Lok Man 
Li weten. “Vier bezorgers rijden rond op 
een elektrische DeliverEBike. Per dag legt 
een bezorger zo’n 30 km op de fiets af. Dat 
is goed te doen met een elektrische bezorg-
fiets. Ze zijn snel en je hoeft minder te trap-
pen.” 

Fiets met eigen logo en url
Het idee om te bezorgen met de DeliverEBi-
ke deed Lok Man Li op tijdens een bezoek 
aan Amsterdam. “Daar zie je niks anders dan 
bezorgers die op een elektrische fiets rondrij-
den.” Terug in Maastricht informeerde hij me-
teen bij DeliverEBike of er ook mogelijkheden 
waren voor Maastricht. “We hebben de elek-
trische bezorgfiets eerst voor een jaar geleased 

om te kijken of het wat voor ons was. Dat beviel 
zo goed, dat we besloten om voor vier jaar vier 
DeliverEBikes te leasen. We kozen als kleur wit 
met ons eigen rode logo erop en lieten de url 
van onze website in het frame plaatsen.”

Onderhoud inclusief
“Ook het onderhoud van de fietsen zit in het 
leasecontract. DeliverEBike garandeert een 24 
uursservice. Is er iets kapot dan wordt dat nog 
dezelfde dag gerepareerd of krijgen we een 
vervangfiets om toch ons werk te kunnen blij-
ven doen. Een band plakken kunnen we wel 
zelf, maar als een beugel afbreekt of de rem-
men van de fiets niet meer goed werken, is het 
erg fijn dat dit meteen wordt opgelost zonder 
extra kosten.” 

Lees het hele verhaal van Lok Man Li via  
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen.

Ruud van Laar en zijn vrouw hebben eind 
augustus twee weken een e-bike uitgepro-
beerd. Zijn vrouw werkt bij de Gemeente 
Heerlen en hoorde zo van de actie ‘Ontdek 
de e-bike’ van Maastricht Bereikbaar. Ze 
meldde haar man en zichzelf aan om een 
e-bike uit te proberen en waren aangenaam 
verrast. 

“We hebben korte ritten gemaakt in onze direc-
te omgeving, maar we zijn ook de grens over ge-
weest met de fiets. We wilden weten hoever we 
konden fietsen met de accu. In eerste instantie 
vonden we een e-bike iets voor oude mensen. 
Maar het fietsen met een elektrische fiets is ons 
heel goed bevallen.’ 

Twijfelen
Na de probeerperiode twijfelden ze over het 
aanschaffen van een e-fiets. “Je blijft er toch 
over nadenken om er een te kopen. Na enkele 
proefritten bij fietshandelaren en een weekje 

vakantie hebben we toch besloten om elk een 
elektrische fiets aan te schaffen.” En nu fietsen 
ze er helemaal op los. Geen afstand is hen te 
gek. “We zijn al met de e-bike naar Aken ge-
weest en naar Vijlen. En mijn vrouw en dochter 
gaan nu ook zelfs met de fiets naar Maastricht.”

De doorslag
“We waren geen actieve fietsers. We gaan vaak 
wandelen met de hond en om mijn conditie op 
peil te houden voor het hockeyen, doe ik aan 
hardlopen. Maar ik heb last van blessures, dus 
dan doe je ook langere periodes niks. Tijdens 
de probeerperiode merkte ik dat ik minder last 
had van lichamelijke klachten. Fietsen is veel 
minder belastend en je doet toch iets aan je 
conditie. Voor mij is het een goed alternatief 
voor hardlopen.” 

Lees het hele verhaal van Ruud via   
www.maastrichtbereikbaar.nl/ervaringen.

Horecaondernemer Lok Man Li over de 
 DeliverEBike

“Met een elektrische 
 bezorgfiets kom je overal 
in de binnenstad”

Ruud van Laar over Ontdek de e-bike

“Fietsen is veel minder 
 belastend en je doet toch 
iets aan je conditie”

In oktober werkt Rijkswaterstaat op verschil-
lende plekken in Zuid-Limburg ’s nachts aan 
de snelweg om de wegen winterklaar te maken 
voor de komende jaren. Houd er bij alle afslui-
tingen rekening mee dat de tussenliggende 
op- en afritten zijn afgesloten. 

Nachtafsluitingen A2
•  Van woensdagavond 9 oktober 21.30 uur tot 

en met donderdagochtend 10 oktober 6.00 
uur is de A2 tussen oprit 55 (Maastricht-Zuid) 
en oprit 58 (Eijsden) richting Luik afgesloten.

•  Van dinsdagavond 15 oktober 21.00 uur tot en 
met woensdagmorgen 16 oktober 5.00 uur is 
de A2 tussen oprit 56 (Gronsveld) en oprit 1 
(Lixhe) richting Luik afgesloten.

Nachtafsluitingen Koning Willem- 
Alexandertunnel A2/N2
•  Van woensdagavond 9 oktober 21.30 uur tot 

en met donderdagochtend 10 oktober 6.00 
uur is de A2-tunnel voor onderhoud in beide 
rijrichtingen afgesloten. Je kunt gebruikma-
ken van de N2-tunnelbuis.

•  Van donderdagavond 10 oktober 21.30 uur tot 
en met vrijdagochtend 11 oktober 6.00 uur is 
de N2-tunnel voor onderhoud in beide rij-

richtingen afgesloten. Lokaal verkeer volgt de 
omleiding.

Nachtafsluitingen A79
•  Van maandagavond 21 oktober 21.00 uur tot 

en met dinsdagochtend 22 oktober 5.00 uur 
is de A79 tussen afrit 3 (Valkenburg) en oprit 
6 (Voerendaal) richting Heerlen afgesloten.

•  Van maandagavond 21 oktober 21.00 uur tot 
en met dinsdagochtend 22 oktober 5.00 uur 
is de A79 tussen knooppunt Kruisdonk tot en 
met oprit 1 (Bunde) richting Heerlen afgeslo-
ten.

•  Van dinsdag 22 oktober 21.00 uur tot en met 
woensdag 23 oktober 5.00 uur is de A79 tus-
sen knooppunt Kruisdonk en afrit 2 (Meers-
sen) richting Heerlen afgesloten.

Slimme kaart
Houd rekening met omleidingen en extra reis-
tijd. Volg ter plekke de gele omleidingsborden. 
Ga goed voorbereid op weg en kijk op de Slim-
me Kaart via www.maastrichtbereikbaar.nl 
voor extra informatie en alle omleidingen.

Meerdere nachtafsluitingen A2, A79 en A2/N2-tunnel in oktober
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