
Nu elektrisch rijden steeds populairder 
wordt, kampen steeds meer Nederlanders 
met ‘laadpaalstress’. Het idee van een tekort 
aan laadpunten en de angst om te stranden 
met een lege accu, zijn voor de meeste men-
sen nog altijd de grootste drempel om elek-
trisch te gaan rijden. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat het Britse analysebureau YouGov in 
ons land uitvoerde in opdracht van CTEK, ’s 
werelds grootste leverancier van acculaders.

Dat gevoel onder automobilisten is opvallend. 
,,Niet in de laatste plaats omdat het laadpaal-
netwerk in Nederland misschien wel het beste 
van de wereld is”, zegt CTEK’s Europese ver-
koopbaas Jeroen Franken. Bovendien kun je in 
Nederland met één laadpas bij vrijwel alle laad-
punten laden. Maarten Hachmang van het onaf-
hankelijke LaadpasTop10.nl testte de afgelopen 
jaren talloze laadpasjes en voegde recent een 
nieuwe dienst toe: www.laadpaalTop10.nl Want 
hoe weet je welk laadpunt past bij jouw situatie? 
Dat ligt aan je woonsituatie en of je een eigen 
parkeerplaats hebt. Daar mag je in principe een 
laadpunt aanleggen, maar: “Wat is de situatie 

in je meterkast, hoe veel zonnepanelen heb je? 
In samenwerking met voorlichtingsorganisatie 
MilieuCentraal hebben we een keuzehulp opge-
steld. Zodra je alle punten hebt doorlopen, hoef 
je bij wijze van spreken alleen nog het type en de 
kleur te bepalen.”

Openbaar laden
Ofschoon gemeentes als Maastricht, Heerlen en 
Sittard-Geleen een voorkeur hebben voor laad-
palen op de eigen oprit of bij bedrijven omdat 
dit extra beslag op de schaarse openbare ruimte 
voorkomt, werken zij actief aan de uitbreiding 
van het aantal openbare laadpalen. Maastricht 
heeft er 106, daar komen er komende tijd nog 
eens 93 bij. Heerlen zit op 31 en krijgt er 19 bij. 
In Sittard-Geleen is de planning 23 laadpalen 
in 2021 met een uitbreiding naar 125 eind 2025. 
Stein heeft het afgelopen jaar relatief de meeste 
laadpalen bijgeplaatst en zit na een ruime ver-
driedubbeling nu op het provinciaal gemiddel-
de. Ook Kerkrade kreeg er relatief veel laadpun-
ten bij. 
Bronnen: Algemeen Dagblad 5-11-2021 en  
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‘Laadpaalstress’? In Nederland niet nodig
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Klimaatverandering en de coronapandemie 
kantelen onze denkbeelden over woon- werk-
verkeer, zakelijke ritten en logistiek. Tijd voor 
nieuwe keuzes, want mobiliteit kan nog zoveel 
slimmer, duurzamer en voordeliger. Ook bij de 
klimaattop in Glasgow stond schoner reizen en 
transport weer prominent op de agenda. 

Zuid-Limburg Bereikbaar helpt bedrijven en 
forenzen daarbij. Wie zich hard maakt voor een 
bereikbare regio en een gezond woon-, werk- 
en leefklimaat verdient een complimentje. Tij-
dens de netwerkbeurs Limburg Leads in het 
Maastrichtse MECC deelden we er een paar uit.   

Vijf MobiliteitsAwards 
Zuid-Limburg Bereikbaar heeft inmddels meer 
dan 52 aangesloten werkgevers, die samen 
ruim 56.000 medewerkers vertegenwoordigen. 
Vijf van hen hebben dit jaar de mouwen op-
gestroopt om een Akte van Ambitie op te stel-
len: L’Ortye Transport en Milieu, Zuyderland, 
Maastro Clinic, Gemeente Landgraaf en het 
VISTA college. Zij gaan aan de slag met de con-
crete en meetbare doelstellingen voor duurza-
me mobiliteit uit de akte. Met hun inzet geven 

zij het goede voorbeeld en inspireren zij andere 
partners. 

Twee fietsvriendelijke bedrijven
Ook feliciteerden we tijdens Limburg Leads 
twee  aangesloten werkgevers met een gouden 
certificaat. Wij namen de regelingen en voor-
zieningen voor fietsers onder de loep volgens 
de Europese richtlijnen van European Cyclists 
federation. MUMC+ en Zuyderland kwamen 
beide glansrijk door de audit en werden de eer-
ste organisaties van Zuid-Limburg die zichzelf 
officieel fietsvriendelijk mogen noemen. Mooi 
werkgeverschap dat het complimentje zeker 
waard is, want fietsers:
• zijn productiever en creatiever.
• stoten minder CO₂ uit dan autogebruikers.
• zijn gelukkiger en minder vaak ziek.
•  besparen flink op kosten voor het OV of een 

leaseauto.

Heb jij ook een mooi voorbeeld van duur-
zaam reizen? En wil je daar anderen ook mee  
inspireren? Of wil je met jouw bedrijf meedoen 
met Zuid-Limburg Bereikbaar? Stuur dan een 
mail aan info@zuid-limburg-bereikbaar.nl.

Ook bedrijven in het zonnetje 

L’Ortye Transport en Milieu, Zuyderland, Maastro Clinic, Gemeente Landgraaf en het VISTA college  
ontvingen de MobiliteitsAward tijdens Limburg Leads in het MECC op 21 oktober.  Fotograaf: Aron Nijs

Wist je dat? Thuiswerken
Vanaf 13 november geldt vanuit de overheid 
weer het advies om thuis te werken tenzij het 
niet anders kan. Als één op de tien mensen 
besluit één dag of meer thuis te gaan werken, 
scheelt dat:

• 78 miljoen uur aan reistijd per jaar.
•  353.600 ton aan jaarlijkse CO2-uitstoot = 

jaarlijkse uitstoot  44.500 huishoudens.
• 3 miljard minder gereden kilometers.
• Een besparing van 1,7 miljard Euro.
•  1.7 miljard euro besparing, bijvoorbeeld door 

minder onderhoud wegen.
Bron: www.zininthuiswerken.nl

Zuid-Limburg Bereikbaar stimuleert al ja-
ren flexibel werken. Het draagt bij aan een 
betere bereikbaarheid, je staat niet in de 
file en het is beter voor het milieu. Én flexi-
biliteit draagt bij aan een hogere tevre-
denheid en motivatie bij medewerkers.  
Met de tips op maakdebeweging.nl helpen we 
je op weg: maakdebeweging.nl/thuiswerktips
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