
Op maandag 6 december ging de schop 
de grond in voor de aanleg van vooralsnog 
twintig e-bike-deelstations, verspreid over 
heel Parkstad. Als eerste wordt het station 
aan de Akerstraat in Heerlen Centrum gere-
aliseerd. Hierna volgen nog negentien deel-
stations in Beekdaelen, Brunssum, Heer-
len, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld en 
Voerendaal. Volgens de planning staan van-
af eind maart 2022 in totaal tachtig e-bikes 
klaar voor iedereen die hiervan gebruik wil 
maken. Al deze e-bikes zijn van A-kwaliteit 
als het gaat om fi etscomfort en actieradius.

Als onderdeel van het investeringsprogram-
ma Regio Deal Parkstad Limburg worden er 
twintig Velocity e-bike-deelstations gebouwd, 
verspreid over heel Parkstad. Mogelijk worden 
er in de toekomst nog meer stations bijge-
bouwd. Hiermee sluit Parkstad Limburg aan 
op het bestaande netwerk van de ongeveer 
honderd stations die er al zijn in Aken en 
omgeving, waaronder één in Kerkrade en één 
in Vaals. Het netwerk vormt een aantrekkelijk, 
duurzaam, gezond en betaalbaar alternatief 
voor (grensoverschrijdend) verkeer in het hele 
gebied Parkstad – Aken.

De stations worden geplaatst bij OV-knoop-
punten waar zogenaamde mobiliteitshubs 
kunnen ontstaan. Hier kan van de e-bike 
overgestapt worden op het OV of naar een 
(elektrische) deelauto. Daarnaast komen er 
stations bij grotere instellingen zoals onder 
meer het Zuyderland ziekenhuis, de Bright-
lands Smart Services Campus, Hogeschool 
Zuyd en, in samenwerking met daar gevestigde 
ondernemingen, op bedrijventerreinen.

Voor iedereen
De e-bikes kunnen door iedereen gebruikt 
worden. Ook voor bijvoorbeeld een recreatieve 
tocht door de heuvels van Parkstad. Op dit 
moment wordt de app ingeregeld waarmee de 

e-bike gereserveerd en betaald kan worden. De 
kosten voor het gebruik van de e-bike bedra-
gen straks € 1,50 per half uur. Bij een gemid-
delde snelheid van twintig kilometer per uur 
(inclusief oponthoud bij stoplichten e.d.) kan 
in die tijd zo’n tien kilometer afgelegd worden. 
Wie meer kilometers wil afl eggen, kan ook lan-
ger gebruik maken van de e-bike. De ambitie 
is om het e-bike-deelsysteem op termijn uit te 
breiden binnen Parkstad Limburg. Ook is het 
de bedoeling om op te schalen naar het Heu-
velland, de rest van Zuid-Limburg en andere 
delen van de Euregio, waardoor één e-bike 
deelsysteem ontstaat met aansluiting over de 
landsgrenzen heen. In dit kader wordt er ook 
samengewerkt met Zuid-Limburg Bereikbaar 
en Visit Zuid Limburg om het e-bike deelsys-
teem te introduceren bij een breed publiek. 
Dit gebeurt met behulp van speciale acties 
waardoor het voor iedereen mogelijk wordt om 

kennis te maken met het gebruik van de e-bike 
deelfi ets.

Goede aansluiting op het bestaand open-
baar vervoer
Het in Aken ontstane Velocity Mobility is een 
expert op het gebied van e-bike-deelsystemen. 
Zij opereren vanuit het tweelanden-bedrij-
venterrein Avantis. Het Velocity-systeem is in 
Aken integraal onderdeel van het bestaande 
OV-netwerk. Velocity Limburg B.V. is gelieerd 
aan het Duitse moederbedrijf, waardoor hun 
kennis en ervaring meegenomen worden bij 
de aanleg en het beheer van het netwerk in 
Parkstad.

Realisatie met steun van de Regio Deal 
Parkstad Limburg
Via het programma Regio Deal Parkstad Lim-
burg investeren het Rijk, de Provincie Limburg 

en Stadsregio Parkstad Limburg samen in 
de regio om de brede welvaart te verbeteren. 
Wezenlijk onderdeel van de aanpak via de 
Regio Deal is om vraag en aanbod binnen de 
arbeidsmarkt, ook over de grenzen heen, beter 
op elkaar te laten aansluiten en kansen, juist 
ook die zich voordoen door de grensligging, te 
grijpen. Bij de uitvoering wordt samengewerkt 
met betrokken maatschappelijke partners en 
het bedrijfsleven. In dit geval zijn dat vanuit 
Nederland Velocity Limburg B.V. en aan de 
Duitse kant Velocity Mobility GbmH Aachen, 
een aftakking van de RWTH Aken. Het project 
wordt ook ondersteund vanuit de Europese 
Unie via het zogenaamde Interreg EMR project 
ECON.

Netwerk van e-bike-deelstations verbindt Parkstad 
met Aken in de loop van 2022
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Ook volgend jaar gaan we weer samen op weg naar  
een bereikbare en vitale regio. 
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Ook dit jaar zal de kersttijd er anders gaan 
uitzien door de huidige coronamaatrege-
len. Zuid-Limburg verwelkomt je graag, 
maar steeds bewust & safe. Ga daarom goed 
voorbereid op pad. 

Magisch Maastricht
Tot en met 31 december fonkelt het Vrijthof 
weer volop tijdens Magisch Maastricht. De 
ondernemers ontvangen je met open armen. 
Breng een bezoek aan de binnenstad op een 
slimme en veilige manier. Begin tijdig met je 
kerstinkopen. Kom op de fi ets, parkeer op 
P+R Noord en neem de bus naar de binnen-
stad. Zo vermijd je in het weekend het zoeken 
naar een parkeerplek in de drukke binnenstad. 
We helpen je graag met praktische reis- en 
parkeertips voor een slim en veilig bezoek aan 
de binnenstad via de website: 
maastrichtbereikbaar.nl.

Kerststad Valkenburg
Het Geulstadje Valkenburg is tot en met 9 

januari weer van onder tot boven in kerstsfe-
ren gehuld. Geniet gezellig en ontspannen van 
de vele lichtjes, de muziek en al het lekkers, 
boven- én ondergronds! Dit jaar is er wat meer 
voorpret dan normaal, want je moet je bezoek 
van te voren goed plannen. Houd je ook aan de 
geldende maatregelen. 
Deze zijn te vinden op: kerststadvalkenburg.nl/
veilig-op-pad-kerststad 

Wintertijd in Heerlen
Tot en met 9 januari 2022 staat Heerlen in het 
teken van Wintertijd Heerlen. Het Pancrati-
usplein en de Bongerd zijn omgetoverd tot 
een groot winterdorp en de binnenstad van 
Heerlen wordt met sfeervolle kerstdecoraties 
aangekleed. Ga met je vrienden of vriendinnen 
schaatsen op de 600 m2 grote schaatsbaan of 
wip even binnen voor een Gluhwein of een 
warme chocomel. Openingstijden: 09.30-17.00 
uur.

Winterwandelen in het Heuvelland
Heb je juist meer behoefte aan rust en ruimte? 
Dan ben je in de Zuid-Limburgse natuur aan 
het juiste adres. Stap in je wandelschoenen en 
ga er juist tijdens de kerst lekker op uit in de 
natuur. Of haal een frisse neus tijdens een van 
de vele schitterende kribkeswandelingen in 
het Heuvelland en de Voerstreek. Kerststalle-
tjes in alle soorten en maten zorgen voor een 
prachtige beleving van het kerstverhaal! Kijk 
voor meer informatie op: visitzuidlimburg.nl/ 
winterwandelingen.

Kerst in Zuid-Limburg: Erop uit? 
Ga goed voorbereid op pad


