
Het afgelopen jaar kreeg het stationsgebied 
in Wyck een nieuw aanzicht. De fietsen 
verdwenen ondergronds in de stalling en 
het bovengrondse stationsgebied werd ver-
nieuwd. In 2019 gaat de herinrichting van 
de stationsomgeving verder. 

Meer ruimte voor internationale bussen
De bushalte voor internationale bussen aan 
de Meerssenerweg krijgt vanwege de groei 
van het aantal bussen een nieuwe plek op het 
voormalige (spoor)rangeerterrein van ProRail. 
Naar verwachting kan het nieuwe busstation 
halverwege 2019 in gebruik genomen worden. 

Meer stallingsplekken voor  scooters
Op 1 januari 2018 opende de ondergrondse 
fietsenstalling bij het station in Maastricht. 
In deze stalling kunnen 3.000 fietsen en 40 

bromfietsen/scooters droog, veilig en de eerste 
24 uur gratis staan. Op het Stationsplein wer-
den in de loop van het jaar tijdelijke stallings-
plekken voor bromfietsen/scooters gecreëerd. 
Medio 2019 komt er een nieuwe inpandige 
scooterstalling in het stationsgebouw op de 
plek waar voorheen de stalling van rijwielzaak 
Oan de Stasie was. De stalling is bereikbaar 
via een aparte ingang aan de zijkant van het 
gebouw. 

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van alle plannen 
rondom de herinrichting van de stationsom-
geving? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief 
‘stationsomgeving’ via  
stationsomgeving@maastricht.nl. 

Vanaf 27 januari reis je met lijn RE18 met je 
eigen ov-chipkaart in minder dan een uur 
met de trein van Maastricht naar Aachen. Of 
je nu voor je werk reist of een bezoek brengt 
aan de stad Aachen, reizen over de grens 
was nog nooit zo gemakkelijk. 

Lijn RE18 brengt je in 55 minuten rechtstreeks 
van Maastricht naar Aachen en terug. De trein 
rijdt één keer per uur vanuit Maastricht naar 
Aachen en andersom.

Elk uur een trein
Je kunt elk uur opstappen in Maastricht (.19 
uur), Meerssen (.25), Valkenburg (.31) , Heer-
len (.43), Landgraaf (.49 uur), Eygelshoven 
Markt (.53 uur ). Op de stations van Aachen 
Hbf. (.45), Aachen-West (.50 uur), Herzogen-
rath (.00 uur) kun je elk uur opstappen terug 

richting Maastricht. Wil je vanuit Aken verder 
reizen in Duitsland naar bijvoorbeeld Keulen, 
Berlijn en Frankfurt dan betekent de directe 
verbinding niet alleen tijdwinst, maar ook 
minder overstappen.

Betalen met je OV-chipkaart
Op de drie Duitse stations Herzogenrath, 
Aachen West en Aachen Hbf. vind je een Ar-
riva in- en uitcheckpaal. Met je OV-chipkaart 
check je dus op alle stations in en uit, zoals 
je gewend bent. Je hebt geen internationaal 
vervoersbewijs nodig. 

Vertrektijden en tarieven
Kijk voor alle actuele vertrektijden en de tarie-
ven op de website van Arriva:  
www.arriva.nl/RE18.

Ben je als ondernemer vaak onderweg 
met materialen, voorraad of producten in 
Zuid-Limburg? Doe het slim, gezond én snel 
met een e-cargo bike. Probeer twee weken 
gratis de elektrische cargo bike van Maas-
tricht Bereikbaar en ontdek de voordelen 
van de e-cargo bike voor jouw bedrijf.

Voordelen e-cargo bike
• Geen CO2-uitstoot en stille motor.
•  Inzetbaar voor pakketdistributie, ritten naar 

de milieustraat, producten ophalen en afle-
veren en ook voor bijvoorbeeld servicemon-
teurs.

•  Vervoer per fiets in de binnenstad is sneller en 

goedkoper (ook qua parkeerkosten).
•  Je hebt geen last van eenrichtingswegen en je 

kunt gebruikmaken van de Wilhelminabrug 
en Sint Servaasbrug.

Het stationsgebied blijft in beweging

In 55 minuten met de trein van Maastricht naar Aachen

Ontdek de e-cargo bike

Elke uur met een directe trein naar Aachen. Fotografie: Rene Hameleers.

Luchtfoto van de stationsomgeving, 15 december 2019. Fotografie: Aron Nijs

Kapper aan huis Noël Wilmes uit 
Maastricht over de e-cargo bike:
“Mijn klanten bezocht ik altijd met de auto. 
Ik fiets graag, maar ik kreeg mijn spullen 
niet voldoende mee in een tasje op de fiets. 
De elektrische cargo bike is een uitkomst 
voor mij. Ik ga nu voor zero uitstoot en in de 
spits ben ik sneller met de e-cargo bike dan 
met de auto.


