
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 laad-
palen bijgeplaatst en zit na een ruime verdrie-
dubbeling nu op het provinciaal gemiddelde. Ook 
Kerkrade kreeg er relatief veel laadpunten bij.  
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Klimaatverandering en de coronapandemie kantelen onze denkbeelden over woon- werkverkeer, 
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 be-
reikbare regio en een gezond woon-, werk- en leefklimaat verdient een complimentje. Tijdens 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 opgestroopt 
om een Akte van Ambitie op te stellen: L’Ortye Transport en Milieu, Zuyderland, Maastro Clinic, 
Gemeente Landgraaf en het VISTA college. Zij gaan aan de slag met de concrete en meetbare doel-
stellingen voor duurzame 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 certi-
ficaat. Wij namen de regelingen en voorzieningen 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 eerste organisaties van Zuid-Limburg die zichzelf officieel fietsvrien-
delijk 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 duurzaam 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
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Daelsweg Voerendaal

Verkeersoverlast in het 
Heuvelland melden?
Voor het melden van geluidsoverlast, agressief 
verkeersgedrag en verkeersoverlast kun je bel-
len met de politie: 0900 -8844. De meldingen 
worden doorgegeven aan het Politie Basisteam 
Heuvelland. Een meer intensieve samenwer-
king tussen basisteam en gemeenten is onder-
deel van de uitvoeringsagenda van het project 
Verantwoord op Weg. De politie neemt deel in 
het kernteam van de projectorganisatie.

Over Verantwoord op weg
Verantwoord op weg in het Heuvelland zet in 

op het verminderen van de ervaren verkeers- 
overlast en het verbeteren van de verkeersleef-
baarheid. Het project is een initiatief van de  
gemeenten Gemeente Eijsden-Margraten,  
Gemeente Gulpen-Wittem en Gemeente Vaals.

Meer info?
Kijk voor meer informatie op 
zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg 
of mail uw vraag naar  
verantwoordopweg@zuid-limburg-bereikbaar.nl 

In de Bouwapp is te volgen hoe de werkzaamheden aan de Daelsweg vorderen. Op 11 november jl. is gestart 
met de aanleg van het betonnen fietspad vanaf de zijweg Daelsweg tot aan de J.F. Kennedylaan in Heerlen. 
Het beton moet nu uitharden, wat betekent dat er minimaal vier weken lang geen zwaar materieel, zoals 
auto`s, overheen mogen. Volg de werkzaamheden aan de Daelsweg en download de Bouwapp via Playstore 
of Appstore.


