
Onlangs konden mensen zich opgeven voor 
de #30dageninhetzadel-challenge. Wat kon 
je winnen? Gratis e-fiets-vervoer tijdens 30 
dagen (vanaf 19 september tot en met 19 ok-
tober). Ter vervanging van autoritjes. Twee 
mensen uit de Parkstad werden ingeloot: Dave 
Vincken en Janna Ortmans. Ze gaan beiden op 
pad met een Velocity-ebike.

Naar Kerkrade, naar Aken en fietsen door 
centrum Heerlen
Dave rijdt van Eygelshoven naar station De 
Locht in Kerkrade, 5 km. Een andere keer 
maakt hij een tochtje naar Kaufland in Aken. 
Janna gebruikt de fiets voornamelijk om van 

kantoor naar afspraken toe te gaan. Ze is blij 
met dit deelsysteem omdat ze thuis geen ruim-
te heeft voor het stallen van een fiets. In film-
pjes en op het blog delen zij hun ervaringen: 
https://www.maakdebeweging.nl/nl/de-30da-
geninhetzadel-deelnemers.

Zelf een Velocity-ebike uitproberen?
Er zijn meerdere deelstations in Heerlen, 
Kerkrade, Hoensbroek, Beekdaelen, Voeren-
daal, Landgraaf.

Meer informatie vind je hier: 
http://www.maakdebeweging.nl/velocity 

De Ruilverkavelingsweg en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen krijgen een flin-
ke opknapbeurt om de verkeersveiligheid en de onderhoudsstaat van de weg te verbe-
teren. De werkzaamheden aan de Daelsweg zijn afgelopen jaar uitgevoerd. Het nieuwe 
fietspad tussen Heerlen en Ubachsberg is al in gebruik. Met de aanleg van het gedeelte 
Ruilverkavelingsweg komt er ook een fietspad van Wijlre naar Ubachsberg. Parkstad en 
het Heuvelland worden zo nog beter verbonden voor fietsers. Hoe ligt de weg er nu bij en 
waar wordt er momenteel aan gewerkt? 

Ruilverkavelingsweg
De werkzaamheden aan de rijbaan van de 
Ruilverkavelingsweg (RKV-weg) tussen de 
Mingersborgerweg en Kruishoeveweg zijn af-
gerond. Er is een nieuw fietspad gelegd en de 
rijbaan is voorzien van een nieuwe asfalt-on-
derlaag en tussenlaat tussen de kruising Min-
gersborgerweg en Kruishoeveweg.
Er wordt nu verder gewerkt aan het tweede 
weggedeelte van deze weg: tussen de Kruis-
hoeveweg en de spoortunnel. De rijbaan wordt 
verbreed en vernieuwd. De bandenlijn wordt 
uitgegraven en er wordt een fundering aange-
bracht. Ook zijn er voor de waterbuffers uit-
stroomvoorzieningen met stapelmuren aange-
bracht.
Let op: dit gedeelte van de RKV-weg is nog tot 

en met het einde van het jaar afgesloten voor 
doorgaand verkeer. 

Klapstraat
Naast de Ruilverkavelingsweg zijn er ook werk-
zaamheden aan de Klapstraat in Wijlre. De weg 
is verbreed en er is een drempel geplaatst nabij 
Pauls IJs en Spijs. Verder is er een deel van de 
weg opnieuw geasfalteerd. De weg is sinds 23 
september weer opengegaan voor alle verkeer.

Meer informatie
Meer informatie vind je via https://www.maak-
debeweging.nl/nl/nieuws/voortgang-werk-
zaamheden-fietsverbinding-parkstadheuvel-
land

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.

Voortgang werkzaamheden fiets-
verbinding Parkstad-Heuvelland

#30dageninhetzadel-challenge 
in Heerlen

Herfst in Limburg is heerlijk. Na de warme 
zomer worden de ochtenden weer lekker 
fris, de bomen kleuren rood en goud in het 
najaarszonnetje en op koele dagen mag je 
je warme jas weer aan en je sjaal weer om. 
Ideaal om op je fiets de omgeving te door-
kruisen!

Voorbereiding en tip
Zorg voor een goede voorbereiding voordat je 
met je fiets daadwerkelijk de weg op gaat. Is 
je fiets in orde? Zit je regenpak in je fietstas? 
Zijn je banden niet lek? Heb je een fietslamp 
op jouw tweewieler? Heb je een extra lampje 
bij je zodat je goed zichtbaar bent voor ander 
verkeer?

Fiets Veilig Acties in Heerlen
De komende tijd vinden er diverse Fiets Veilig 
Acties plaats. Woon je in Heerlen en wil je erbij 
zijn? Kom dan op 20, 29 oktober en 10 novem-
ber naar het centrum van de stad. Hoe laat? Van 
16.00-19.00 uur.
Het promotieteam is niet te missen. De pro-
motors rijden in een verlichte bakfiets door het 
centrum. Hierbij delen ze fietsverlichting uit, 
zadelhoesje om je zadel droog mee te houden 
en fietscheck-label waarmee je zelf je fiets kan 
controleren. Zo weten deze fietsfans zeker dat 

je veilig de herfst in fietst.

Kom je ook naar de Fiets Veilig Acties?
Meer informatie vind je via https://www.
maakdebeweging.nl/nl/nieuws/fiets-veilig-ac-
tie-heerlen.

Fiets veilig de herfst door, blij dat je veilig fietst

Overbodige fietsen
Wat doe jij met jouw overbodige, onge-
bruikte fiets? Wist je dat fietshandelaren 
deze fietsen erg graag in ontvangst nemen? 
Zij maken van een oude fiets graag een 
nieuwe, volledige functionerende variant. 
En daarmee verrassen zij graag klanten met 
een smalle beurs. Fietsen die ontstaan door 
upcycling zijn namelijk ofwel gratis ofwel 
niet duur. Voor iedereen toegankelijk dus!

Werk voor Heerlen en de Bovengrondse 
Vakschool
René van der Doorn werkt nu vier jaar voor 
Werk voor Heerlen en de Bovengrondse Vak-
school. Je kunt overbodige fietsen naar deze 
instanties brengen. René: “We kunnen alles ge-
bruiken! Breng je fiets of bel even zodat we je 
fiets kunnen ophalen. Mensen die hier komen 
werken vanuit een uitkering hebben vaak geen 
vervoer. Een eigen fiets heeft dan een grote be-
tekenis voor iemand. Je krijgt je leven ermee 
op de rails. Andere keren komen ouders langs 
met hun kind. Ze hebben zelf geen geld voor 
dat eerste fietsje of juist de fiets voor de hogere 
school. Terwijl ze hem wel hard nodig hebben. 
Het doet goed om een jong iemand letterlijk op 
weg te helpen. Twijfel dus niet, doneer je fiets, 

als je er zelf niks meer mee doet.”
Contactgegevens van Werk voor Heerlen/Bo-
vengrondse Vakschool: Diepenbrockstraat 15 in 
Heerlen, T 06 - 15 365 293 of 
fietsen@werkvoorheerlen.nl.

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp vind je via 
www.maakdebeweging.nl/overbodige-fietsen.
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