
Eind juli konden mensen in Heerlen een 
gereserveerde e-bike of speedbike van 
Zuid-Limburg Bereikbaar ophalen in het 
centrum. Wethouder Charles Claessens 
was enthousiast over de actie. “Fietsen is 
belangrijk voor de beleefbaarheid van onze 
stad. Heerlen is op dat gebied in beweging. 
We willen de stad klaar maken voor de toe-
komst. Minder in de auto, vaker op de fiets. 
Met een e-bike is dat voor meer mensen een 
optie.” 

Vaker op de fiets
Mensen kennis laten maken met de e-bike past 
goed bij de gemeente Heerlen. In de gemeen-
te vinden allerlei projecten plaats om mensen 
vaker te laten fietsen. “Duurzaam reizen vraagt 
om een verandering van gedrag. Het is vaak ge-
woonte om voor alles de auto te pakken. Om 
kinderen naar school te brengen bijvoorbeeld. 

Maar dat zorgt er wel voor dat de omgeving 
rondom scholen ’s ochtends en ’s middags 
druk zijn met auto’s. Andere kinderen die naar 
school lopen en fietsen moeten dat veilig kun-
nen doen in die drukte. Kan dat beter op elkaar 
aansluiten? Die vraag willen we onderzoeken.”

Gedrag veranderen
Bij Basisschool de Regenboog in Mariarade 
doen we een pilot die wordt uitgevoerd door 
Bureau Braining the Future. Samen met de kin-
deren zijn plannen gemaakt om ouders over te 
halen vaker te voet of met de fiets te komen.  
Vaker lopen of fietsen naar school zorgt voor 
een veiligere omgeving rondom de school.”

Veiligheid voorop
“Ook op andere plekken in de stad willen we 
de inrichting van de weg aanpassen om het 
veiliger te maken. We werken niet alleen knel-

punten weg, maar verbeteren het fietsnetwerk 
in zijn geheel. We willen dat meer mensen 
fietsen, dan maken we dat als gemeente ook 
mogelijk. Hopelijk hebben fietsers daar al wat 

van gemerkt. Als ze nog tips hebben, mogen ze 
die ook gerust met ons delen. Want, een groene 
en gezonde stad, daar moeten we samen voor 
zorgen!”

Ontdek de e-bike is deze zomer in verschil-
lende steden in Zuid-Limburg te vinden. In 
juli onder andere in Heerlen, op de Bongerd. 
Ook Steve Jansen uit Heerlen probeerde sa-
men met zijn vrouw een van de e-bikes. 

“Mijn vrouw koos de Cortina E-Mozzo met een 
soortgelijke zit als haar gewone fiets. Ik koos de 
fiets van het merk Giant voor de meer sportie-
vere zit. En het leek me wel leuk om eens een 
speedbike te proberen.”

Té snel voor op een fietspad
“De speedbike fietst heerlijk bij ‘normale’ snel-
heden, maar ik vind hem te snel voor op een 

fietspad. Omdat de fiets sneller dan 25 km/u 
gaat, moet je op de openbare weg fietsen tussen 
de auto’s. Bovendien ben je verplicht een helm 
te dragen, een brommerverzekering en een lin-
ker achteruitkijkspiegel te hebben.”

Een fiets waar je alles mee kunt
“Na de probeerweken wist ik meteen wat het 
moest worden. Geen log apparaat waaraan dui-
delijk valt af te leiden dat het om een e-bike 
gaat. En een fiets waar ik alles mee kan.” Zijn 
keuze is gevallen op een Ampler, type Curt: 
“Licht in gewicht, ziet eruit als een gewone fiets, 
rijdt ook zonder ondersteuning als een gewone 
fiets en kan ook offroad gebruikt worden.”

Voor het klimaat en mijn eigen gezondheid
“Elektrisch fietsen is mijn bijdrage aan de re-
ductie van de CO2-uitstoot. Maar ik fiets ook 
voor mijn eigen beweging en gezondheid. 
Ik ben in de ‘frisse’ buitenlucht en omdat ik 
handig ben heb ik amper onderhoudskosten.  
Nadelen van een e-bike kan ik, buiten het feit 
dat je weleens kletsnat wordt, eigenlijk niet  
bedenken.”

Lees het hele verhaal van Steve via:
www.maakdebeweging/blogs.

Op pad in de natuur bij jou in de buurt? 
Laten we rekening houden met onze leef-
omgeving en ons milieu en niet met zijn 
allen de auto pakken en het Heuvelland in-
rijden. Parkeer je auto bij natuurtransferia 
en wandel of fiets daarna meteen de natuur 
in. Een natuurtransferium is een parkeer-
voorziening voor een groot aantal auto’s 
en motoren aan de rand van een natuurge-
bied, bijvoorbeeld bij het Heuvelland of de 
Grensmaasvallei. Visit Zuid-Limburg heeft 
ze voor ons op een rij gezet.

Simpelveld: Kruinweg 5 - “Poort Mergel-
land” (www.natrans.nl)
• Gratis parkeervoorziening
• Startpunt wandel- en fietsroutes
• Startpunt geocaching GPS-wandeltochten
•  VVV folderpunt + verkoop van wandel- en 

fietskaarten en plattegronden
• Fietsverhuur (ook elektrisch)
• Accu service e-bikes
• Steunpunt diverse natuurorganisaties
• Wellness/educatief/natuur arrangementen

Gulpen: Oude Rijksweg 20
• Gratis parkeervoorziening
•  Centraal startpunt voor wandel-, fiets- en 

MTB-routes

De natuurtransferia van Zuid-Limburg en 
hun faciliteiten
Sommige natuurtransferia beschikken over 
extra voorzieningen, zoals horeca of fietsver-
huur. Bekijk op www.visitzuidlimburg.nl welke  
routes je kunt volgen vanaf welk natuurtrans-
ferium en wat er onderweg te doen is. 

Wethouder Charles Claessens, over het mobiliteitsbeleid van de stad
“Heerlen op weg als groene en gezonde stad”

Steve Jansen: “Elektrisch fietsen is mijn bijdrage aan de 
reductie van de CO2-uitstoot.”

Genieten van de natuur bij jou in de buurt? 
Parkeer bij natuurtransferia!
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28 AUG | Ontdek de e-bike, e-bakfiets of speedbike in Voerendaal
Probeer deze zomer in Voerendaal twee weken gratis een e-bike, speedbike of elek-
trische bakfiets bij jou in de buurt. Op 28 augustus komen we naar Voerendaal. Na 
twee weken lever je de fiets weer in op dezelfde plek. Reserveer vooraf de fiets van 
jouw keuze. Kijk voor meer info op www.ontdekdeebike.nl. 

29 AUG |  Maak de beweging naar minder brandstofverbruik en veiliger rijden: 
Band op Spanning op P Lage Fronten in Maastricht
Werk je in Maastricht of bezoek je de stad op 29 augustus? Kom dan naar parkeer-
terrein Lage Fronten en laat gratis en professioneel je bandenspanning controleren. 
Ook zo draag je een stukje bij aan duurzaamheid en veiligheid. Kijk voor meer info 
op www.maakdebeweging.nl.

2-4 sept | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Wil-
lem-Alexandertunnel in de avond en nacht van 2 tot met 4 september afwisselend 
in beide richtingen afgesloten. Verkeer kan doorgaan via de N2 of A2 tunnelbuizen. 
Lokaal verkeer volgt tijdens de afsluiting van de A2 een omleiding.

AGENDA Overstappen op een elektrische auto? 
Ruim 1/3 van alle Nederlandse reizigers over-
weegt om over te stappen op een elektrische 
auto. Bijvoorbeeld omdat het goed voor het 
milieu is, voordelig in gebruik en omdat je 
met een elektrische auto klaar bent voor de 
toekomst.

Alle info bij elkaar op 
www.maakdebeweging.nl
De overstap naar elektrisch rijden is echter 
niet zomaar gemaakt. Je twijfelt nog omdat 
je er nog niet alles over weet of je nog beper-
kingen ziet. Op www.maakdebeweging.nl/
producten-en-diensten/elektrischrijden vind 
je meer informatie over de aanschafprijs, de afstand die gereden kan worden, de beschikbaarheid van 
laadpalen bij jou in de buurt en een overzicht van geschikte modellen. En wist je dat je sinds 1 juni 
met subsidie een elektrische auto kunt kopen via de overheid. De subsidie geldt voor lease, nieuwe en 
gebruikte elektrische auto’s. 
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