
Werken aan een beter klimaat staat volop 
in de belangstelling. Ook vanuit mobiliteit 
kan iedereen een steentje bijdragen. Sinds 
2010 is ons programmabureau al actief met 
de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar. In-
middels werken we aan bereikbaarheid én 
duurzame mobiliteit in de regio. Voor een 
gezond woon-, werk- en leefklimaat. Dat 
doen we sinds oktober vorig jaar onder de 
nieuwe naam Zuid-Limburg Bereikbaar 
(ZLB). 

De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar voor be-
zoekers, ondernemers en belangenorganisaties 
blijft een van de belangrijkste projecten net zo-
als de werkgeversaanpak voor organisaties en 
bedrijven die concreet aan de slag willen met 
duurzame mobiliteit.  

Website vernieuwd
Het bekende www.maastrichtbereikbaar.nl is 
recent vernieuwd. Zo is onder meer de Slimme 

Kaart aangepast. Naast de vertrouwde reisin-
formatie zoals drukte en werkzaamheden op 
de weg, bezetting van parkeerlocaties in Maas-
tricht en P+R-locaties in de regio is de kaart 
uitgebreid met nieuwe functionaliteiten voor 
het plannen van een  reis binnen de kaart en 
de locaties en bezetting van deelfietsensyste-
men zoals OV-fietsen en Arriva Nextbike in 
Maastricht. Ondernemers kunnen de Slimme 
Kaart op hun eigen website plaatsen en zo hun 
klanten of gasten voorzien van actuele reisin-
formatie. 

Samenwerking
Steeds meer gemeenten uit de regio en werkge-
vers sluiten zich bij Zuid-Limburg Bereikbaar  
aan. In Maastricht zijn ondermeer de volgende 
werkgevers kartrekkers om hun medewerkers 
duurzamer naar het werk te laten reizen: Antea 
Group, Bonnefantenmuseum, Dolmans lands-
caping Group, Enexis, gemeente Maastricht, 
Johnson Matthey, L1, LVO Maastricht, Maas-

tricht Marketing, Maastricht UMC+, Maas-
tricht University, MAASTRO Clinic, MECC 
Maastricht, Mercedes-Benz CAC, MTB, Open-
baar Ministerie, Politie Limburg, Provincie Lim-
burg, Servatius, Vista College Leeuwenborgh, 
VodafoneZiggo en Woonpunt. Ook de belan-
genorganisaties Ondernemend Wyck (OW), 
Vereniging Ondernemers Centrum (VOC) en 
mobiliteitsaanbieder Q-Park doen mee. 
Van oudsher werkt ZLB al samen met het Rijk, 
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, mo-
biliteitsaanbieders en kennisinstituten.  Met 
gezamenlijke  slagkracht zetten we slimme, 
duurzame en veilige mobiliteit nog steviger op 
de kaart.
 
Ook jij kunt meedoen!
Bijna elke reis kan slimmer. Is er een alternatief 
voor de auto? Of kan het gebruik van de auto ef-
ficiënter? Iedereen die in Zuid-Limburg woont 
en werkt kan gebruik maken van bijvoorbeeld 
‘Ontdek de e-bike’ en een week lang gratis een 

e-bike of speedbike, vouwfiets of elektrische 
bakfiets uitproberen. Kijk op www.ontdek-
deebike.nl hoe het werkt. Forenzen waarvan 
de werkgever is aangesloten bij ZLB kunnen 
gebruikmaken van onze producten ‘Ontdek de 
e-car’, ‘Banden op Spanning’ en ‘Ontdek het 
OV’. Doet jouw werkgever nog niet mee? Atten-
deer jouw werkgever dan eens op de mogelijk-
heden. We helpen een werkgever en zijn mede-
werkers graag op weg met duurzame mobiliteit. 

Blijf op de hoogte
In de Via Maastricht-Heuvelland besteden we 
een keer per maand aandacht aan actualiteiten, 
onze producten en acties. Je kunt ons volgen 
via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. 
En meld je zeker ook aan voor onze tweeweke-
lijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van reistips, slimme mobiliteitsoplossingen 
en verhalen van forenzen en ondernemers in 
Zuid-Limburg. 

Het Maastrichtse familiebedrijf Janssen 
Group timmert in heel Zuid-Limburg aan de 
weg. Nieuwe tunnel door Maastricht? Mo-
derne buitenring om Parkstad? Fundering 
of riolering aanpakken? De machinisten 
van Janssen Group brengen het in orde. Hoe 

meer werk verzet wordt, hoe meer brand-
stof nodig is. Met de nieuwe generatie Jans-
sen aan het roer, wordt daar door een groe-
ne bril naar gekeken. Wat kan duurzamer? 
Zuid-Limburg Bereikbaar gaat daar vanaf 
2020 met concrete acties aan bijdragen. 

Veranderende wereld
Denk je aan Janssen Group, dan zie je meteen 
de grote gele machines en vrachtwagens voor 
je. Al drie generaties wordt daarmee grond ver-
zet. “Door de jaren heen komt de focus op an-
dere dingen te liggen,” vertelt directeur Christi-
an Janssen. “De grote opgave voor het klimaat 
beïnvloedt ons werkgebied. Zo zien we minder 
toekomst in groeves afgraven, maar juist wel 
kansen in recycling van bouwmaterialen. En 
zijn onze duizenden rijplaten voor tijdelijke 
wegen nu ook in trek tijdens grote bouwprojec-
ten. Door de verharding bespaart zwaar materi-
eel immers veel brandstof.” 

Logistiek partner 
Zuid-Limburg Bereikbaar wil bedrijven inspi-
reren en stimuleren om samen over te gaan tot 
actie. Voor Janssen Group was dat de reden om 
voor samenwerking te kiezen. “Waar mogelijk 
nemen we de duurzamere optie. Als logistiek 

partner van Zuid-Limburg Bereikbaar blijven 
we makkelijk op de hoogte van de laatste ont-
wikkelingen.” 

Hoe groen worden die gele machines?  
“Er is nog zo veel mogelijk. Nu willen we 
nog tanken met schonere brandstof, maar 
de stap naar een elektrisch wagenpark wordt 
de komende jaren ook steeds kleiner. Met de 
CO2-pretatieladder als aanjager hebben we al 
veel kunnen verduurzamen. Zuid-Limburg Be-
reikbaar gaat ons daar dit jaar ook nog verder in 
helpen. We stoppen daar graag tijd en energie 
in.” 

Ook op zoek naar ondersteuning voor verduur-
zaming van je bedrijf? Projectleider Logistiek 
Mark Luikens helpt je graag verder. Check 
www.logistiekbereikbaar.nl voor meer infor-
matie.

Maastricht Bereikbaar inspireert Zuid-Limburg Bereikbaar

De gele bouwmachines van Janssen Group worden steeds groener
Directeur Christian Jansen over het logistiek partnerschap

Op maandag 27 april 2020 vieren we in 
Maastricht en Zuid-Limburg Koningsdag. 
Vlag en wimpel liggen klaar om deze dag op 
z’n Maastrichts zo sjiek mogelijk te maken. 
Onze stad is dit jaar het bijzondere decor 
voor de nationale feestdag waar 2,5 miljoen 
televisiekijkers op Koningsdag naar zullen 
kijken. We gaan er een mooi feest van ma-
ken voor bewoners en bezoekers. 

Verheugen en voorbereiden
Ons verheugen en voorbereiden is al een feest op 
zich. De route van Koningsdag wordt in februari 
bekendgemaakt, het programma in maart. Houd  
www.koningsdagmaastricht2020.nl in de gaten. 

Kies jij ook voor de fiets of het OV?
Kings en queens of the road kiezen na-
tuurlijk voor de fiets of het OV op die 
dag. Zo houden we stad en regio bereik-
baar. Tips over bereikbaarheid? Kijk op  
www.maastrichtbereikbaar.nl.

Koningsdag 2020 in voorbereiding


