
De e-bike is populairder dan ooit. Steeds 
meer mensen kiezen voor langere afstan-
den voor een e-bike. Overweeg jij ook een 
e-bike, maar vind je een testrondje niet ge-
noeg? Reserveer dan gratis één van onze 
e-bikes of speedbikes. Dan kun je twee we-
ken elektrisch fietsen. 

Reserveer je fiets
Ga naar www.maakdebeweging.nl/producten -
-en-diensten/ontdek-de-ebike. Hier kies je de 
fiets die jij wil proberen. Op dinsdag 21 juli kun 
je de fiets ophalen in het centrum van Heerlen. 
Bij het ophalen werken we met tijdsvakken om 
drukte te voorkomen. Na twee weken gratis 
uitproberen lever je de fiets weer in op dezelfde 
plek. Je weet dan of een e-bike bij jou past. 

L’Ortye uit Hoensbroek is erg actief in het 
verduurzamen van de bedrijfsvoering. 
Ruim vijftig vrachtwagens zijn dagelijks 
onderweg in de regio om grondstoffen te le-
veren, afval in te zamelen en te verwerken. 
Het liefst doen ze dit zo ‘groen’ mogelijk. 

“Verduurzamen doe je stap voor stap, met over-
tuiging en intrinsieke motivatie. Dit verwach-
ten we van onszelf en van onze medewerkers,” 
aldus Jean L’Ortye. Hij leidt samen met zijn zus 
Vivien L’Ortye het bedrijf. L’Ortye hecht grote 
waarde aan de kwaliteit en de uitstraling van 
het wagenpark en mede hierdoor gaat bij L’Or-
tye een voertuig in de regel ook wat langer mee. 
Wanneer een wagen dan aan vervanging toe is, 
wordt gekozen voor een duurzame variant. Op 
dit moment beschikt 83% van de wagens van 

L’Ortye over een Euro6 motor. Door die motor 
ligt het brandstofverbruik gemiddeld 15 tot 30% 
lager dan voorheen. “Dit dringt de CO2-uitstoot 
terug,” legt Jean uit, “maar scheelt natuurlijk 
ook in de kosten. 

Meer tips op logistiekbereikbaar.nl
In het hele artikel op www.logistiekbereikbaar.nl 
 staan nog meer voorbeelden van duurzaam on-
dernemen. Logistiek ondernemers vinden op 
de website nog meer tips om hun logistiek effii-
cient in te richten en kosten te besparen. Wil jij 
weten hoe Zuid-Limburg Bereikbaar ook jouw 
bedrijf kan helpen bij de ambitie om duurza-
mer te werken? Onze logistiek makelaar helpt 
je kosteloos aan een eerste inventarisatie. Via 
mark.luikens@zuid-limburg-bereikbaar.nl kun 
je hem bereiken. 

Ontdek de e-bike op 21 juli in Heerlen

L’Ortye zet stappen op de duurzame ladder

Van 30 juli tot 9 augustus zijn er werkzaamheden aan het spoor op verschillende trajecten 
tussen Heerlen – Maastricht. Er rijden daardoor in beide richtingen geen treinen. Reizigers 
kunnen gebruik maken van snelbussen en stopbussen tussen Heerlen en Valkenburg en een 
pendelbus tussen Valkenburg, Klimmen-Ransdaal en Schin op Geul. Plan je reis voor vertrek 
en houd rekening met extra reistijd van 15-30 min. 
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Deze zomervakantie wordt anders dan an-
ders. Veel mensen blijven thuis of kiezen 
voor een vakantie dicht bij huis. Het kan 
dus gezellig druk worden als we op onszelf 
en anderen blijven letten. Op maakdebewe-
ging.nl verzamelen we actuele informatie 
over de verschillende stadscentra. Maar ook 
met deze tips van visitzuidlimburg.nl kun je 
drukte vermijden. 

#1: Ga op zoek naar de meer verborgen, rusti-
gere plekjes van de stad.

#2: Bezoek de mooiste musea, zoals SCHUNCK 
in Heerlen, Bonnefantenmuseum in Maas-
tricht, De Domijnen in Sittard en Cube Design 
in Kerkrade.  

#3: Ontdek het heuvellandschap op je meest 
comfortabele wandelschoenen. Denk ook eens 
aan de Brunssummerheide, het Gaia Park of 
Kasteelpark Born. 

#4: Ga eens met een picknickmand op stap 
voor een culinair middagje in de natuur of het 
park met hapjes of specialiteiten uit lokale de-
licatessezaken. 

#5: Ontdek fietsparadijs Zuid-Limburg met de 
fietsknooppuntenkaart. De kaart is te bestellen 
via Visit Zuid-Limburg en voert je op de peda-
len langs de Maas, over de heuvels en door uit-
gestrekte bossen. 

Erop uit trekken dicht bij huis? Doe het veilig en vermijd drukte

Geen treinen, maar bussen tussen 
Heerlen en Maastricht Randwyck

Subsidieaanvraag nieuwe e-car schuift 
door naar 2021
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Elektrisch rijden is stiller en schoner en je stoot de helft minder CO2 uit dan met een auto die 
rijdt op fossiele brandstof. Een e-car is meestal goedkoper in gebruik, maar duurder in aan-
schaf. Geen wonder dat het aangeboden jaarbudget snel vergeven was voor nieuwe elektrische 
auto’s. Voor gebruikte elektrische auto’s zijn wel nog subsidies beschikbaar. Subsidieaanvragen 
die binnenkomen nadat het jaarbudget op is, worden doorgeschoven naar 2021. Het indienen 
van aanvragen blijft dus mogelijk. Op www.maakdebeweging.nl vind je meer informatie over 
deze regeling en andere tips over autobewust rijden.   


