
Ontdek de e-bike was deze zomer in ver-
schillende steden in Zuid-Limburg te vin-
den. Via Zuid-Limburg Bereikbaar kregen 
ook in 2020 veel mensen de kans een e-bike 
uit te proberen en er eentje te winnen. John 
Cohnen en Evelien Mertens waren twee van 
de gelukkige winnaars. 

Fervent fi etser
John deed mee via zijn werkgever Zuyderland. 
We kunnen John gerust een fervent fi etser noe-
men: “Ik fi etste iedere dag naar mijn werk. Nu 
ik met pensioen ben, ga ik er graag op uit met 

mijn elektrische mountainbike.” Maar ook 
voor de dagelijkse ritjes pakt hij graag de fi ets. 
Omdat zelfs voor geoefende fi etsers als John 
een ongeluk in een klein hoekje zit, is John van 
plan een helm aan te scha� en.

Met de hond op pad 
Tijdens een actie van ontdek de e-bike haalde 
Evelien Mertens op het Industrieterrein in de 
Beatrixhaven haar e-bike op. Niet alleen zij 
vindt de e-bike leuk. “Mijn hondje Lucy vindt 
het geweldig een fi etstocht te maken in de fi ets-
kar.” Evelien werkt als ergotherapeut in een re-
validatiecentrum en heeft dagelijks te maken 
met patiënten die hersenletsel hebben. Soms is 
dat letsel ontstaan na een val met hun e-bike. 

We kunnen er dus gerust op zijn dat ook Eve-
lien haar gewonnen e-bike zal aanvullen met 
een goede helm.  

Serv Slijpen had al langer serieuze 
plannen om over te gaan op elektrisch 
rijden, maar die beslissing ging niet 
over één dag ijs. Via zijn werkgever 
Servatius reed hij regelmatig in de 
elektrische bedrijfswagens. “Na elke 
rit met een elektrische auto voelde het 
alsof ik tien jaar terug in de tijd ging 
als ik weer in mijn brandstofwagen 

stapte.” Dit jaar kocht Serv uiteinde-
lijk een tweedehands variant van zijn 
geliefde model: “Ik vond een tweede-
hands model met alles erop en eraan, 
met niet te veel kilometers op de tel-
ler, pas een paar maanden oud en met 
een interessante prijs.”

€ 2.000 per jaar besparen
De elektrische auto gebruikt Serv voor 
zijn woon-werkverkeer tussen Landgraaf 
en Maastricht. “In een normaal jaar rij ik 
zo’n 20.000 kilometer per jaar. Een elek-
trische auto is veel goedkoper in het on-
derhoud. Ik heb dus veel minder onder-
houdskosten, geen wegenbelasting en de 
benzine betaal ik ook niet meer. Ik betaal 
alleen de stroom die ik deels haal uit de 
zonnepanelen thuis op mijn dak. Uitein-
delijk bespaar ik zo’n € 2.000 per jaar.”

Inge Willems werkzaam bij Zuyd Hoge-
school werkte de afgelopen maanden vanuit 
thuis toen de studenten online onderwijs 
gingen volgen. Haar gouden tip: “Besteed je 
reistijd die vrijkomt door het thuiswerken 
aan dingen die je leuk vindt of waar je pas-
sie ligt. ’s Morgens vooraf aan het werk ga ik 
een rondje hardlopen.”

Inge legt de focus op de positieve dingen die het 
thuiswerken met zich meebrengen. Drie keer 
per week vertrekt Inge voor dag en dauw voor 
haar rondje hardlopen. “Zo ben ik weer op tijd 

thuis om samen te ontbijten. Samen starten we 
dan om half negen met werk en school.” 

Online bellen met collega`s
Inge mist de sociale contacten met haar colle-
ga’s wel, maar ondervangt dit met online bellen. 
“We hebben allemaal een eigen kanaal op het 

online vergaderplatform BlueJeans. Een veilige 
en stabiele online omgeving waar we documen-
ten met elkaar delen en elkaar online kunnen 
ontmoeten. 

Het Zuid-Limburgse transportbedrijf L’Or-
tye werkt graag aan duurzaamheid. Onze 
generatie kan het tij nog keren,” zegt direc-
teur Jean L’Ortye. “Individueel, maar ook op 
bedrijfsniveau. Daarin zoeken we graag an-
dere bedrijven op.” Dit jaar sloot het bedrijf 
zich aan bij Zuid-Limburg Bereikbaar. Om 
niet alleen de logistieke operatie, maar ook 
het woon-werkverkeer eens door een groe-
ne bril te laten bekijken.

Groene logistiek
De L’Ortye groep heeft veel zwaar verkeer op 
de weg. Daar gaan ze zo e�  ciënt mogelijk mee 

om. “Via digitale platforms regelen we dat we 
vracht van een ander bedrijf mee kunnen ne-
men op de terugreis,” legt Jean L’Ortye uit. 
“Slimme planningsoftware helpt ons de e�  -
ciency te vergroten. We hebben de nieuwste, 
zuinige generatie vrachtwagens, maar kijken 
ook naar vervoer over water.” L’Ortye krijgt bij 
hun inspanning richting duurzame mobiliteit 
ondersteuning van Zuid-Limburg Bereikbaar. 
Samen kijken naar beleid, maar ook via prakti-
sche ondersteuning.

Vervoer met een stekker 
Dit jaar konden medewerkers de e-bike en de 

e-car uitproberen. Zou het vervoer met een 
stekker bevallen? Als het aan Jean zelf ligt in 
ieder geval wel. Hij testte als eerste een van de 
e-bikes uit en maakte een fi etsrit vanaf Maas-
tricht langs de verschillende vestigingen in 
Maastricht, Meers, Stein en Hoensbroek. “Het 
was een geweldig mooie tocht van 46 km door 
het prachtige Zuid-Limburg! Op de locaties 
even bijpraten met collega’s, hun een rondje op 
deze geweldige fi ets laten rijden en onderweg 
tijd om na te denken over onze toekomstplan-
nen!”

“De e-bike, ideaal voor de dagelijkse 
ritjes en met een helm op!”

“Een elektrische auto is de toekomst. 
Modern, nieuw en de rijbeleving is echt geweldig!”

Thuiswerken: “Mijn reistijd benut ik nu voor een 
rondje hardlopen ‘s morgens vooraf aan het werk.”

Gaat iedereen voor elektrisch bij L’Ortye?

Meer inspiratie nodig? 
Werk jij volgend jaar ook weer veel thuis en zoek je naar manieren om in beweging te 
blijven? Krijg inspiratie op www.maakdebeweging.nl/fi t

Wil je ook kijken of de logistiek in jouw bedrijf slimmer en groener kan? 
Ga naar www.logistiekbereikbaar.nl

We kunnen er dus gerust op zijn dat ook Eve-

Wij wensen iedereen 

een goed en gezond 2021.

Zorg goed voor jezelf en 

elkaar.

Goede voornemens?

Voor je eigen reisgedrag: 

maakdebeweging.nl

Voor je bedrijf of organisatie: 

zuidlimburgbereikbaar.nl

Wil jij in 2021 ook overstappen op een e-bike? 
Check onze tips op maakdebeweging.nl/ebikeaanscha� en 
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Stap jij in 2021 over op elektrisch rijden? 
Check eerst de feiten en fabels  over elektrisch rijden op 
maakdebeweging.nl/elektrischrijden 

Foto: 
Aron Nijs


