
Nederland telt inmiddels meer dan 300 
duizend emissievrije auto’s. Dat zijn er 65 
duizend meer dan aan het begin van het 
jaar en 136 duizend meer dan begin 2021. 
Sinds 2021 is het aantal volledig elektri-
sche auto’s dus bijna verdubbeld. Het is 
nog steeds maar een klein deel van het to-
tale aantal auto’s in Nederland: 3,3 procent 
van de auto’s is emissievrij.

Dit laten cijfers van de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO) zien. De hoogst 
scorende gemeenten in Limburg zijn Sit-
tard-Geleen, Mook & Middelaar en Horst aan 
de Maas, waar tussen de 2 en 4% van de auto’s 
nu elektrisch is, de rest van de Limburgse ge-
meenten heeft 1 tot 2% elektrische auto’s.

Laadpalen
Elektrische voertuigen hebben voldoende 
laadpalen nodig. Nederland is de absolute 
koploper in de Europese Unie met het aantal 
publieke laadpalen voor elektrische auto’s. 

Eind maart kon je bij bijna 100.000 (semi) pu-
blieke laadpunten je elektrische auto opladen. 
Eind 2021 waren dat er nog 85.000. Nummer 
2 Duitsland heeft 60.000 publieke laadpalen. 
Ook in Zuid-Limburg wordt hard gewerkt aan 
de realisatie van publieke laadpunten om te-
gemoet te komen aan de groei van het elek-
trisch vervoer. Eind 2021 lag dat aantal voor 
Zuid-Limburg op 1450, in Maastricht kunnen 
EV-rijders bij zo’n 480 publieke laadpunten 
terecht. In maart konden bewoners mee be-
slissen over 125 nieuwe locaties, dat zijn 250 
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 ook een ‘MobiMarkt’. Daarin 
bieden verschillende aanbieders producten 
en diensten rond elektrisch laden aan. Verder 
vind je hier handige informatie zoals een laad-
paalkeuzehulp.

Helemaal #posifiets: de Fietsbank in Maastricht

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

#30dageninhetzadel: de resultaten! 

Ton Harmes van Boekhandel Dominicanen 
verplaatst het goederenproces naar een hub 
aan de rand van Maastricht. Voortaan wor-
den de boeken daar uitgepakt en klaarge-
maakt voor verkoop in de winkel. Dat bete-
ken minder ritten naar het centrum van de 
stad. 

Harmes: ‘Vanaf januari gaan de boeken eerst 
naar een goederenhub. Ze komen terecht in 
boekentransportkarretjes die we speciaal heb-
ben laten maken. Daarna gaan de boeken pas 

naar de winkel. Ze kunnen dan meteen de 
kasten in. Zo hebben we in de winkel alle tijd 
en aandacht voor de klant en bieden we hen 
nog meer beleving. Het sorteren, bestickeren 
en beprijzen hebben onze medewerkers dan 
al gedaan op de locatie van de goederenhub 
in de Beatrixhaven.’ Lees verder over Domi-
nicanen via www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/
nieuws/boekhandel-dominicanen-tekent-ak-
te-van-ambitie-zero-emissie-stadslogis-
tiek-maastricht.

Na 30 dagen verandert nieuw gedrag in 
een gewoonte, volgens gedragsonderzoe-
kers. Daarom was het voor Zuid-Limburg 
Bereikbaar, als voorstander van duurzaam 
vervoer, boeiend om autogebruikers een 
maand lang uit te dagen om hun wagen te 
verruilen voor een stalen ros. Meer dan 100 
mensen meldden zich aan en 5 deelnemers 
werden ingeloot. Deze gelukkigen moch-
ten de uitdaging 30 dagen lang aangaan. 

Vivianne en Lena fietsten naar en door 
Maastricht
Twee van de vijf deelnemers aan #30dage-
ninhetzadel waren Vivianne Feron en Lena 
Berens. Zij fietsten vanuit Meerssen en Kan-
ne naar de stad. Vivianne reed richting haar 
werk en Lena fietste via de opvang en school 
van de kinderen naar haar eigen zaak. Beide 
deelnemers zijn zeer enthousiast over het ex-
periment.

Een aanrader voor iedereen
Vivianne is van plan om te blijven fietsen. 

Sterker nog, ze heeft al een fiets aangeschaft. 
Ze vindt het heel fijn om haar hoofd leeg te 
maken na een werkdag. Daarnaast scheelt het 
wel in de kosten voor brandstof. Lena raadt het 
iedereen aan om een gewone of een e-bakfiets 
aan te schaffen. 
Het is heel handig, ook om wat zwaardere 
spullen te vervoeren. Je bent in een mum van 
tijd in de stad. Het is wel aan te raden om ook 

een regenhuif erbij te kopen. Als je de kinde-
ren meeneemt, kunt je ze beschermen bij wis-
selende weersomstandigheden. 

Lena en Vivianne aan het woord in de 
video’s
De begin- en eindfilm van elke deelnemer 
is te zien via www.maakdebeweging.nl/nl/
de-30dageninhetzadel-deelnemers

Dominicanen Maastricht kiest voor duurzame aanpak 

Lena

Vivianne

Heb je een oude fiets in het schuurtje je staan? Een net model maar volledig ongebruikt? Zonde! 
Doe er wat moois mee en maak een ander blij. Breng de fiets naar de Fietsbank in Maastricht. 
Oprichter Addie Redmeijer vertelt er meer over. Waar moet je je fiets naartoe brengen? Kun je 
hem ook laten ophalen? Welke bijzonderheden zijn er nog meer rondom de Fietsbank? Je leest 
hier meer over via www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/nieuws/helemaal-posifiets-de-fietsbank. 

In het nieuws! 
Unieke pilot: afval in balen vervoerd over water
De afgelopen maand werd logistiek ma-
kelaar Miranda Volker (Zuid-Limburg Be-
reikbaar) diverse malen geïnterviewd, door 
regionale en landelijke media. Aanleiding 
is een pilot om huishoudelijk restafval per 
schip te vervoeren naar de afvalcentrale, in 
plaats van met vrachtwagens.  Deze werk-
wijze bespaart 40 tot 50% CO2! En 1 schip 
doet het werk van 50 vrachtauto’s.

Provincie Limburg heeft een heel goede uit-
gangspositie voor vervoer over water. In 2021 

werd in Limburg in totaal al 28 miljoen ton 
vracht vervoerd over water, dat zijn 1 miljoen 
vrachtwagenladingen per jaar. Maar de poten-
tie is vele malen groter, bijvoorbeeld als het 
gaat om het vervoer van afval.

Wil je meer weten over de pilot om afval per 
schip te vervoeren? Lees dan verder via www.
logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuws/unieke-pi-
lot-gestart-afval-in-balen-vervoerd-over-wa-
ter.

Grens van 300 duizend elektrische auto’s 
in Nederland gepasseerd

Plan je bezoek aan Magisch Maastricht
Van 1 t/m 30 december 2022 straalt Maastricht weer uit zijn voegen. Je wordt met open armen 
ontvangen. Ook al woon je in de stad, en ga je vast met de fiets naar het centrum… 
Toch hebben wij handige weetjes en bereikbaarheidstips voor je. 

Zie voor meer informatie:  www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/agenda/magisch-maastricht
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