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VELOCITY

Snel naar Aken en terug op elektrische
huurfiets
Vaals heeft sinds gistermiddag officieel zijn eigen fietsstation. Iedereen kan te-
gen een kleine vergoeding een fiets lenen voor een kort ritje naar Aken en daar
later een andere fiets pakken voor de terugreis.
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Het nieuwe fietsstation in Vaals.
© Peter Schols
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In Aken zijn inmiddels al meer dan honderd fietsstations van de firma Velocity in ge-
bruik. Ze zijn vooral populair onder studenten, die er snel even een fiets pakken om
van hun kamer naar de collegezaal te rijden. Daar kunnen ze de e-bike neerzetten bij
een ander fietsstation, waar de accu wordt opgeladen voor de volgende gebruiker.
Wethouder Jean-Paul Kompier van Aken zag de fietsrekken in Aken en was meteen
onder de indruk van het systeem. „Het nodigt uit om de auto te laten staan en de fiets
te pakken voor een ritje naar de binnenstad”, zegt hij. „Ik dacht meteen: dat zou ook
iets voor ons zijn, met ons groot tekort aan parkeerplaatsen in en rond het centrum.”
Op zijn initiatief heeft de gemeente Vaals ook zo’n fiets station gekocht. Het staat langs
de drukke Maastrichterlaan, tegenover het busstation.
Kompier hoopt dat het meer bezoekers uit Aken naar Vaals trekt. „Maar omgekeerd
biedt het ook ons de mogelijkheid om snel, goedkoop en comfortabel naar Aken te
gaan”, benadrukt hij.
De crux van het systeem van Velocity is dat de fietsen na gebruik altijd netjes terugge-
zet worden in de rekken. „Je betaalt per minuut”, legt Kompier uit. „Als je een abonne-
ment hebt, kun je een half uur gratis fietsen. Daarna begint de meter te lopen. Mensen
zorgen er dus wel voor dat ze de fiets in zo’n station zetten, want anders loopt de meter
door.”
Dat is ook het grote verschil met de elektrische huursteps die in Aken razend populair
zijn geworden. Die worden bediend via een app op de telefoon en kunnen overal ach-
tergelaten worden. Wat dan ook gebeurt, merkt Kompier: „In Aken struikel je over die
steps. De gebruikers zetten ze misschien nog wel netjes aan de kant. Maar dan is er al-
tijd wel weer een grapjas die ze omver loopt.”
Velocity breidt het fijnmazige netwerk met fietsstations in de regio steeds verder uit,
zegt Peter Engels van het Akense bedrijf, ook richting Nederland. Naast het bestaande
station in Kerkrade komen er de komende tijd zo’n twintig nieuwe bij in onder meer
Bocholtz, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.
Kompier zou het ook graag richting Heuvelland en Maastricht willen uitrollen. Daar-
om heeft hij voor de opening van het  station in Vaals ook de wethouders van Gulpen-
Wittem en Eijsden-Margraten, Piet Franssen en Gerry Jacobs, uitgenodigd. Franssen
wil het plan in elk geval bespreken tijdens het eerstvolgende Lijn 50-overleg tussen de
drie gemeenten, zegt hij.
De huurfietsen kunnen gereserveerd worden via www.velocity-aachen.de
(https://www.velocity-aachen.de/)
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