
Transport per binnenvaartschip is e�  ciënt 
en beter voor het milieu. Of je nu 1 contai-
ner, 100 containers, pallets of in bulk ver-
voert. Maar hoe organiseer je dat, vervoer 
over water? Ben jij ondernemer en wil je er 
meer over weten? Kom dan naar het Logis-
tiek Café ‘Vervoer over water, het overwe-
gen waard’ van Zuid-Limburg Bereikbaar. 
Uiteraard verwelkomen we je op een pas-
sende locatie: een schip!

14 september, start en einde in Stein
We organiseren ons Logistiek Café samen met 
ELC Limburg en Koninklijke Binnenvaart Ne-
derland. 

•  Wanneer: woensdag 14 september 2022, 
15.00 – 18.30 uur

•  Waar: start en einde bij de haven van Stein, 
adres: Haven 6a, 6171 EG Stein

We vertrekken om 15.00 uur met de bus van 
Stein naar de containerterminal in Born en va-
ren vervolgens terug naar de haven van Stein. 

Programma
We maken er een inspirerende bijeenkomst 

van! Je krijgt uitgebreide informatie over de 
voordelen van vervoer per binnenvaartschip. 
Ook hoor je hoe je de stap naar vervoer over 
water maakt, en wat daarbij komt kijken. Uiter-
aard geven we je een kijkje in de keuken van 
twee dynamische havens: de containerterminal 
in Born en de haven van Stein. Bovendien is er 
gelegenheid om te netwerken en kennis uit te 
wisselen met collega-ondernemers. Het pre-
cieze programma ontvang je met de defi nitieve 
uitnodiging in een volgende mail van ons.

Aanmelden
Als ondernemer kun je je nu al aanmelden via 
het aanmeldformulier op de website: 
logistiekbereikbaar.nl/nl/logistiekcafe14-9

Over de Logistiek Cafés
Het Logistiek Café is een initiatief van de logis-
tiek makelaars van Zuid-Limburg Bereikbaar. 
Onze logistiek makelaars hebben al vele bedrij-
ven geholpen met het optimaliseren van hun 
logistieke proces. Onze hulp bestaat uit gratis 
advies op maat, maar ook uit het organiseren 
van bijeenkomsten. Bijvoorbeeld inspireren-
de Logistiek Cafés over een specifi ek logistiek 

thema die we samen met partners organiseren. 
Ook jouw organisatie helpen we graag om de 
beweging te maken naar slimme, duurzame 
 logistiek!

Voor ondernemers: Logistiek Café ‘Vervoer over water, het overwegen waard’

In Nederland kon je eind maart bij bijna 
100.000 (semi) publieke laadpunten je 
elektrische auto opladen. Eind 2021 waren 
dat er nog 85.000. De ontwikkelingen gaan 
snel. Ten opzichte van het aantal kilome-
ters weg telt Nederland al jaren de meeste 
laadpalen van Europa.

De meeste laadpunten in Nederland staan op 
privéterrein: bijna 250.000. Uit het Nationale 
Laadonderzoek in 2021 blijkt dat 60% van de 
elektrische rijders de auto thuis oplaadt en dat 
ongeveer 33% (semi) publiek laadt. Het overige 
deel gaat aan de snellader. Dat betekent dat van 
ieder laadpunt gemiddeld 1,2 voertuig gebruik 
maakt. Thuis opladen is meestal makkelijker 
en goedkoper, omdat het elektriciteitstarief 
thuis lager is en EV-rijders ook geen wegenbe-
lasting betalen. 
Voor iedereen die niet thuis kan laden wordt 
ook in Zuid-Limburg hard gewerkt aan de reali-
satie van publieke laadpunten om zo tegemoet 
te komen aan de groei van het elektrisch ver-

voer. Eind 2021 lag dat aantal voor Zuid-Lim-
burg op 1450, in Maastricht konden EV-rijders 
bij meer dan 400 laadpunten terecht. Dit jaar 
neemt dat op basis van de plannen zeker met 
100% toe.

Vorige maand konden bewoners nog meebe-
slissen over nieuwe locaties. Daarop kwamen 
bijna 400 overwegend positieve reacties bin-
nen die duidelijk laten zien dat elektrisch rij-
den in opmars is. In deze ronde ging het om 
ongeveer 130 publieke laadpalen, dat zijn 260 
laadpunten.
Plannen voor elektrisch vervoer? Check de 
MobiMarkt
Denk je zelf na over elektrisch rijden en dus 
laden? Kijk eens op maakdebeweging.nl Sinds 
kort vind je hier een ‘MobiMarkt’. Daarin bie-
den verschillende aanbieders producten en 
diensten rond elektrisch laden aan. Verder vind 
je hier handige informatie zoals een laadpaal-
keuzehulp.
Bron: Klimaatmonitor

Steeds meer laadpunten voor 
elektrische auto’s

Tijdens de weekends van 7-10, 14-17, 21-24 
en 29-31 juli 2022 staat het Vrijthof weer in 
het teken van de zomerconcerten van André 
Rieu en zijn Johan Strauss Orkest. Rondom 
het Vrijthof in Maastricht worden op con-
certdagen verkeersmaatregelen getro� en 
om het verkeer in goede banen te leiden. 
Reis- en parkeertips voor je bezoek aan het 
concert

Openbaar Vervoer
Stap zelf niet achter het stuur en kies voor een 
chau� eur! Maastricht is goed bereikbaar met 
de trein en bus.
•  Vanuit het noorden Amsterdam/Eindhoven/

Roermond/Sittard-Geleen via de treinen van 
NS of Arriva. 

•  Vanuit Heerlen/Valkenburg en Aachen met 
de trein van Arriva.

•  Vanuit het zuiden Eijsden/Visé/Luik met de 
stoptrein van NMBS of de bussen van TEC.

•  Met de bus vanuit Aachen en de route langs 
de N278 met buslijn 350.

•  Met de bussen van de Lijn vanuit België tot 
aan het station of aan de Markt

Met het Euregioticket van Arriva reis je gemak-
kelijk met één kaartje met de bus en de trein 
door het Maas-Rijngebied voor € 19 per dag. Er 
is een week- of weekendticket dat verkrijgbaar 
is bij de buschau� eur, automaten op de stati-
ons of OV-servicepunten en online.

Parkeertips en de kortste route naar de par-
keerlocaties
Kom je met de auto? De parkeergarages in het 
centrum zijn vaak snel vol, met name in de 
weekenden. Bespaar reistijd op zoek naar een 
parkeerlocatie en check voor vertrek de Slimme 
Kaart voor alle parkeerlocaties in de binnen-
stad van Maastricht: maastrichtbereikbaar.
nl/nl/plattegrond-maastricht/

Kijk voor meer bereikbaarheidstips op: 
maastrichtbereikbaar.nl/nl/andrerieu

Bezoek jij de zomerconcerten van André Rieu 
in Maastricht?

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, 
reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van fo-
renzen en ondernemers die op weg gaan in Zuid-Limburg. 
Het laatste nieuws van Zuid-Limburg Bereikbaar in je mail-
box ontvangen? Abonneer je op de gratis digitale nieuws-
brief via de QR-code.

Voordelig via P+R Maastricht van/naar het concert
Op P+R Maastricht Noord parkeer je altijd gratis en reis je voordelig naar het centrum met 
buslijn 10 of 30. Een retourkaartje kost € 2,25 per persoon of groepsticket 3-5 personen voor 
€ 5,55. Omdat de concerten van Rieu vaak tot 00.00 uur duren zet Arriva extra pendelbussen 
in terug naar P+R Maastricht Noord zodat jij na het concert ook terug bij je auto komt. Deze 
pendelbussen rijden elke 10 minuten vanaf 23.50 uur tot 01.40 uur vanaf de halte Boschstraat/
Markt naar P+R Maastricht Noord.


