
De wereldwijde opmars van elektrische 
auto’s verloopt sneller dan gedacht. Over-
heden komen met steeds meer regelgeving 
tegen uitstoot. En de interesse van consu-
menten in elektrische voertuigen stijgt. On-
derzoeks- en accountantskantoor EY denkt 
dat in 2033 de elektrische auto dominant zal 
zijn in de wereldwijde autoverkopen, vijf 
jaar sneller dan eerder voorspeld. 

De onderzoekers verwachten dat in de grote 
automarkten Europa, de Verenigde Staten
en China binnen twaalf jaar meer elektrische 
auto’s verkocht worden dan benzine- of die-
selauto’s. En in 2045 zouden brandstofauto’s 
nog geen procent meer uitmaken van de nieuw 
verkochte auto’s. De vraag naar elektrische 
auto’s wordt aangejaagd door regelgeving van 
overheden. Zij ontmoedigen het gebruik van 
brandstofauto’s om de uitstoot te verlagen en 
klimaatverandering tegen te gaan, ook in Ne-
derland. Vanaf 2030 worden er in Nederland 
volgens het regeerakkoord uit 2017 alleen nog 
emissieloze auto’s verkocht. Het marktaandeel 
van elektrische auto’s steeg tussen 2014 en 2019 
al van 4 naar 14.8%. Daarmee staat Nederland 
wereldwijd op de tweede plaats. De vraag naar 

volledig elektrische auto’s wordt verder aange-
jaagd als autofabrikanten meer volledig elektri-
sche modellen uitbrengen en de prijzen dalen.

Situatie in Limburg
Sittard-Geleen is de absolute koploper in Lim-
burg als het gaat om elektrisch rijden. Volgens 
een publicatie op 1limburg.nl van 1 mei jl. rij-
den in deze gemeente 726 volledig elektrische 
en 422 plug-in hybride voertuigen rond. Samen 
vormen ze 2,2% van het totale aantal auto’s. Ne-
derweert volgt met 1,9%. Qua laadpunten is er 
een andere top drie in Limburg. Bovenaan staat 
provinciehoofdstad Maastricht (700), op de 
tweede plaats Venlo (257) en Gemeente Heer-
len heeft 31 openbare laadpunten, daar komen 
er op korte termijn 19 bij. 

Privé overstappen naar elektrisch rijden?
Overweeg je privé de overstap te maken naar 
elektrisch rijden? Maak gebruik van de aanschaf- 
en gebruikerstips op maakdebeweging.nl/
nl/producten-en-projecten/elektrisch-rijden/

Zakelijk overstappen?
Voor bedrijven met een wagenpark is het mo-
gelijk een ev-scan uit te voeren. Daarna weet je 

of elektrisch rijden voor jou als bedrijf aantrek-
kelijk is. 

Kijk op 
logistiekbereikbaar.nl/nl/producten-en- 
projecten/e�  cient-bestel-en- goederenverkeer/

‘Opmars elektrische auto’s gaat sneller dan eerder gedacht’

Nieuwe mountainbikeroute voor 
gezinnen in Mechelen

Hinder van werkzaamheden A79? Maak gebruik van de reisalternatieven van ZLB

Sinds 21 juni is er een leuke manier om veilig kennis te 
maken met mountainbiken. De Mechelen Family Ride 
is een route van negen kilometer. Geschikt voor be-
ginners én ook ideaal voor jonge fi etsers. De nieuwe 
route maakt gebruik van bestaande paden, komt niet 
op de openbare weg en hindert geen andere gebrui-
kers zoals ruiters en wandelaars. Zo is de route mooi 
ingepast in Gulpen-Wittem en gaat goed samen met 
andere vormen van sport en recreatie.

Uniek
De Mechelen Family-Ride is o�  cieel de eerste in z’n soort 
in de provincie Limburg. Het idee is aangedragen door een 
vaste vakantieganger die in zijn omgeving zag dat er be-
hoefte was aan veilige fi etsroutes voor gezinnen. Stichting 
Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) is 
het idee o.a. in overleg met de gemeente Gulpen-Wittem 
verder gaan uitwerken en werkte vervolgens mee aan de 
aanleg van de route. Drie pijlers staan voor hen centraal: 
natuur, recreatie en sport. In Mechelen waren ook de inzet 
van mountainbikeclub TWC Mechelen en de Gemeente 

Gulpen-Wittem onmisbaar voor de aanleg. Het startpunt 
is bij Buitenplaats De Mechelerhof.

“Mountainbike-doop”
De route is met een lengte van 9,2 km een variant op de 
bestaande Mechelen-route. Voor jeugd en gezinnen met 
kleinere kinderen vanaf 6 jaar is de nieuwe route een uit-
komst. De hele route is bewegwijzerd met makkelijk her-
kenbare bordjes. Er zitten een paar klimmetjes in, een paar 
leuke afdalingen en bijna aan het eind van de route kun je 
zelfs door het water rijden. Perfect als mountainbike-doop.

Kom je met de auto? Kom je op de fi ets?
De Mechelerhof is O�  cial Trailhub en heeft uitgebreide 
fi etsfaciliteiten. Je kunt gratis parkeren op de grote par-
keerplaats aan het begin van het park. Extra sportief op de 
fi ets komen? Plan je route naar de Mechelerhof met bv. De 
routeplanner van de Fietsersbond of de ANWB. Kijk voor 
de route op: mozl.nl/project/route-mechelen-family-ri-
de-route/

De werkzaamheden aan de A79 naderen hun 
einde. Op zondag 27 juni ging het derde werk-
vak weer open en staat er nog 1 x 4 weken af-
sluiting op de planning. Deze afsluiting is van 
9 juli tot en met 8 augustus tussen Heerlen 

en Hulsberg richting Maastricht. Nu de co-
ronamaatregelen versoepelen, wordt het ook 
wat drukker op de wegen. Denk dus na hoe jij 
zelf geen hinder door de werkzaamheden of 
extra reistijd ervaart. Overleg met je werkgever 

of je nog kunt blijven thuiswerken of buiten de 
spits kunt reizen. We zien dat de dinsdag en 
donderdag in de afgelopen periode de drukke-
re dagen zijn. Of maak gebruik van onze reisal-
ternatieven voor de auto: vier weken met de 

e-bike of reis twee doordeweekse dagen met de 
trein tussen Heerlen en Maastricht Randwyck. 
Wees er op tijd bij en boek nog snel jouw gratis 
vervoersmiddel via: 
www.maakdebeweging.nl/a79.

Is de nieuwe fi etsroute in Parkstad die monumenten uit het mijnverleden met elkaar verbindt 
misschien iets voor jou? “Het is misschien wel de sportiefste manier om ons mijnverleden te ont-
dekken. De Mijnfi etsroute is daarom een aanwinst voor onze stad en regio”, aldus Jordy Clemens, 
wethouder gemeente Heerlen. 

De fi etsroute is verkrijgbaar bij de winkel van Visit Zuid-Limburg Experience Heerlen-Parkstad en 
bij het Nederlands Mijnmuseum. Online via www.visitzuidlimburg.nl/webshop.

Ontdek het  mijnverleden 
van Parkstad met de  nieuwe 
Mijnfi etsroute

Jordy Clemens, Wethouder onderwijs, jeugd, cultuur, erfgoed en wonen gemeente Heerlen.


