
Werken aan een beter klimaat staat volop in 
de belangstelling. Ook vanuit mobiliteit kan 
iedereen een steentje bijdragen. Zuid-Lim-
burg Bereikbaar stimuleert anders reizen.

Geïnspireerd door de resultaten van het in 2010 
opgerichte Maastricht Bereikbaar gaan we nu 
in de regio verder onder de naam Zuid-Limburg 
Bereikbaar (ZLB). Ons programmabureau zet 
in op bereikbaarheeid én op duurzame, toe-
komstbestendige mobiliteit. Voor een gezond 
woon-, werk- en leefklimaat in de hele regio. 

Samenwerken
Steeds meer Zuid-Limburgse gemeenten en 
werkgevers sluiten zich aan bij ZLB. In de re-
gio Sittard-Geleen zijn de volgende werkgevers 
kartrekkers om hun medewerkers duurza-
mer naar het werk te laten reizen: Brightlands 

Chemelot Campus, DSM, Zuyderland Medisch 
Centrum, Zuyd Hogeschool en de gemeente 
Sittard-Geleen. Van oudsher werkt ZLB al sa-
men met het Rijk, de Provincie Limburg, de Ge-
meente Maastricht, mobiliteitsaanbieders en 
kennisinstituten. Met gezamenlijke slagkracht 
zetten we slimme, duurzame en veilige mobili-
teit nog steviger op de kaart.

 Ook jij kunt meedoen!
Bijna elke reis kan slimmer. Is er een alterna-
tief voor de auto? Of kan het gebruik van de 
auto efficiënter? Iedereen die in Zuid-Lim-
burg woont en werkt kan gebruikmaken van 
bijvoorbeeld ‘Ontdek de e-bike’ en een week 
lang gratis een e-bike of speedbike, vouwfiets 
of elektrische bakfiets uitproberen. Kijk op  
www.ontdekdeebike.nl hoe het werkt. Foren-
zen waarvan de werkgever is aangesloten bij 

ZLB kunnen gebruikmaken van onze produc-
ten ‘Ontdek de e-car’, ‘Banden op Spanning’ en 
‘Ontdek het OV’. Doet jouw werkgever nog niet 
mee? Attendeer jouw werkgever dan zeker eens 
op de mogelijkheden. We helpen een werk-
gever en zijn medewerkers graag op weg met 
duurzame mobiliteit. 

Blijf op de hoogte
In de Via Sittard-Geleen 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. 

Meer informatie?
Op ZuidLimburgBereikbaar.nl staat wat we 
doen voor overheden, werkgevers en onderne-
mers. Daarnaast zijn er volgende themapagi-
na’s:
•  MaakdeBeweging.nl brengt alternatieven in 

kaart voor forenzen en reizigers in en naar 
Zuid-Limburg.

•  AutoBewust.nl geeft tal van tips voor efficiën-
ter autogebruik om het milieu minder te be-
lasten.

•  LogistiekBereikbaar.nl is het platform voor 
duurzame en slimme (stads)logistiek.

•  MaastrichtBereikbaar.nl blijft reizigers als 
vanouds informeren over slim reizen naar het 
centrum van Maastricht.

In de zomer van 2018 probeerde Johan van 
der Donk via Zuid-Limburg Bereikbaar gratis 
een e-bike. Johan woont in Geleen en werkt 
bij de Bijenkorf Maastricht. Hij vertelt over 
zijn ervaringen met de e-bike. Lees verder 
over de voordelen van fietsend met een e-bi-
ke naar je werk gaan en laat je deze zomer 
ook inspireren.

Twee keer per dag 18 km
“Ik heb via mijn werkgever een week lang gratis 
een e-bike uitgeprobeerd. Toen ik op mijn werk 
de flyer zag ophangen, reageerde ik meteen. Een 
week later kon ik de fiets al lenen voor de enkele 
rit van 18 kilometer vanuit mijn woonplaats Ge-
leen naar mijn werk in Maastricht.”
 
Heerlijk afschakelen
“Ik kom nu fris en veel relaxter aan op mijn werk 
en na mijn werk is het heerlijk om naar huis te 
fietsen. Je fietst de drukte van het werk eruit en 
komt afgeschakeld thuis. Met de e-bike heb je 
geen last van tegenwind en de Kruisberg bij Bun-
de is op de terugweg nu goed te doen zélfs na een 
dag werken. Van deur tot deur ben ik nu in drie-

kwartier op mijn werk. Met het ov of de auto doe 
ik er soms zelfs langer over!”

Slim kostenplaatje
“Nog een voordeel zijn de kosten. Als ik een 
e-bike aanschaf bespaar ik over drie jaar  
€ 10.000,-. De kosten van de benzine, verzeke-
ring, autowegenbelasting, ov-kosten en de par-
keerkosten vallen allemaal weg. Alleen voor het 
opladen van de fiets betaal je iets. En dat kan 
zelfs gratis als je de fiets oplaadt in de fietsen-
stalling van je werk.”

Twijfelaars?
“Twijfelaars zou ik meteen aanraden om eens 
via Zuid-Limburg Bereikbaar een e-bike te 
proberen. Dat kan heel simpel via de website  
www.ontdekdeebike.nl. Ook als jouw werkgever 
hier niet aan meedoet, kun je een e-bike gratis 
een week lenen.” 

Meegedaan? 
Laat ons via info@zuid-limburg-bereikbaar.nl 
weten hoe het was. Wij delen jouw ervaringen 
graag via onze website, social media en in de VIA.

Beweeg jij mee voor slimme, duurzame en veilige mobiliteit 
in Zuid-Limburg? 

Koningsdag wordt dit jaar een bijzondere 
dag voor Limburg. We vieren het feest op 27 
april namelijk niet alleen met elkaar, maar 
samen met de Koninklijke familie in de 
hoofdstad van Limburg: Maastricht. Ieder-
een is welkom!  

Bereikbaarheid  
De route van Koningsdag wordt in februari be-
kendgemaakt, het programma in maart. Hou 
www.koningsdagmaastricht2020.nl in de gaten. 

Kies jij ook voor de fiets of het OV?
Kings en queens of the road kiezen natuurlijk 
voor de fiets of het OV op die dag. Zo houden 
we stad en regio bereikbaar. Tips over de be-
reikbaarheid van Maastricht tijdens Konings-
dag? Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl.

Koningsdag 2020 in voorbereiding

Johan van der Donk over Ontdek de e-bike 

“Met een e-bike bespaar ik in drie jaar € 10.000,-”


