
kantoren • werkplekken
vergaderruimtes

restaurant • recreatie • sport

studio’s • appartementen

A common ground
for growth



Een duurzame, multifunctionele en toekomstgerichte plek. Centraal gelegen in 

Limburg. Dat is PITground. Een unieke plek waar werken (WORK), wonen (STAY) en 

recreëren (SPARE) samenkomen. PITground draagt bij aan bedrijvigheid, de invulling 

aan recreëren in de Westelijke Mijnstreek én creëert nieuwe woonbestemmingen.

Het hart van het complex is de plek waar de faciliteiten van alle gebruikers 

van deze locatie samenkomen. Dit maakt PITground een dynamische 

ontmoetingsplek waar nieuwe connecties en ideeën ontstaan!

Locatie

Als buffer tussen een woongebied, MKB en 

industrie is de locatie een uitermate

goede vestigingsplaats voor ondernemers en voor de 

huisvesting van jongeren en studenten. Een ideale 

plek voor ontwikkeling. Met talrijke internationale 

vliegvelden op steenworp afstand is de locatie 

onderdeel van een wereldwijd kennisnetwerk. 

Internationale allure en een professionele uitstraling 

typeren de locatie. Een plek waar lokaal, regionaal, 

euregionaal en globaal elkaar ontmoeten en 

werken, wonen en recreëren samenkomen.

PITground is ideaal gelegen in het hart 

van de Euregio, nabij diverse uitvalswegen 

en op korte afstand van zowel België als 

Duitsland. Het complex ligt direct naast het 

NS-station en de historische stadskern van 

Sittard bevindt zich op loopafstand. Grote 

steden zoals Maastricht en Eindhoven 

zijn per trein makkelijk bereikbaar in 

respectievelijk 15 en 45 minuten. N274

Brightlands

HS Zuyd/Ligne

NS-station

De SPAREground. Hier wordt gegeten en gedronken, 

vergaderd, gewerkt, gesport en informeel ontmoet. 

Hier zijn flexwerkplekken te vinden, is een koffiecorner 

en worden evenementen georganiseerd. Kortom, 

in SPAREground groeien de connecties.

Dé verzamelplaats voor grote en kleine bedrijven, 

van multinationals tot zzp’ers. WORKground biedt 

ondernemers letterlijk de ruimte die zij nodig hebben. 

Laagdrempelig en optimaal op niveau, zodat er 

volledig gefocust kan worden op de core business.

STAYground heeft een gevarieerd aanbod (studenten)

studio’s met een eigen keuken en sanitaire voorzieningen en 

short stay appartementen. Een persoonlijke leefomgeving 

waar ontmoeten centraal staat. Een thuis van huis.

Een centrale plek 
voor groei

PITground, dé
plek waar werken, 
wonen en recreëren  
samenkomen!

Maastricht

Eindhoven

DE

BE

Sittard-Centrum

Born

Eindhoven

Maastricht

A2

A76



15 m2 tot 5.000 m2
Diverse kantoorruimtes beschikbaar met oppervlaktes van

What’s in it for you?

Toekomstbestendige werkplekken,
van flex tot vast

Plug & Play, zodat je direct kunt starten 
met werken

Snel internet en wifi

Gebruik van vergaderruimtes

Postadres, ook voor flexwerkers

Ruime openingstijden Een groot netwerk

Breed scala aan community activiteiten

Restaurant en koffiecorners 

Communitymanager

Aanbod van sportfaciliteiten

Perfecte locatie, dichtbij de snelweg en 
direct naast het NS-station

Je maakt deel uit van een uniek concept, 
waarin werken, wonen en recreëren 
samenkomen

Mogelijkheid tot het huren van een 
parkeerplek (totaal meer dan 700 
parkeerplaatsen aanwezig)

WORKground is dé vernieuwende plek met een variërend aanbod kantoormeters om je 

dromen te realiseren. Een dynamische en inspirerende omgeving, waarbij ontmoeten, 

verbinden en vitaliteit centraal staan. WORKground biedt ruimte te huur aan lokale en 

internationale partijen die op zoek zijn naar een ruime en open werkomgeving voor haar 

personeel.

Dé verzamelplaats voor grote en kleine bedrijven, 

van multinationals tot zzp’ers. WORKground 

biedt ondernemers letterlijk de ruimte die zij 

nodig hebben. Laagdrempelig en optimaal op 

niveau, zodat er volledig gefocust kan worden 

op de core business. Door een ruime keuze 

in de verhuurbare meters en de garantie van 

schaalbaarheid is WORKground de perfecte 

vestigingslocatie voor een bedrijf in beweging. 

Daarnaast biedt WORKground grote bedrijven die 

centraal gevestigd zijn de kans om medewerkers te 

faciliteren met decentrale locaties. Een goede mix 

tussen grote en kleine ondernemingen, centraal 

en decentraal gelegen, dát is de toekomst.

In WORKground is dus altijd een passend aanbod 

te vinden, van grote kantooroppervlaktes tussen 

de 500 m2 en 5.000 m2 tot ruimtes voor kleinere 

huurders met oppervlaktes van 15 m2 tot 500 m2. 

Tevens zijn individuele werkplekken en diverse 

formaten vergaderruimtes beschikbaar. 

Er is altijd een communitymanager aanwezig die 

je elke dag een warm welkom heet, een antwoord 

zoekt op al je vragen, zorgt voor verbinding 

en met je meedenkt daar waar nodig.



Naast werken is het straks ook mogelijk om te verblijven in

PITground. Dit doe je bij STAYground. Om bij te dragen aan

de grote vraag naar betaalbare (studenten) huisvesting in

de stad en regio Limburg worden in het gebouw (studenten)

studio’s en short stay appartementen gerealiseerd. De

unieke combinatie van werken en verblijven zorgt voor

een betere aansluiting tussen het onderwijs en de

arbeidsmarkt. Jongeren en studenten kunnen zich in

het gebouw vestigen en tegelijkertijd de mogelijkheden

voor het starten of doorontwikkelen van hun loopbaan

onderzoeken. Voor bedrijven zijn de studenten een

kweekvijver van talent.

COMING SOON
Meer informatie over STAYground volgt binnenkort

Het is tegenwoordig belangrijk om een gezonde en vitale 

(werk)omgeving te creëren, waarin je jezelf optimaal kunt 

ontwikkelen en kunt excelleren. Daarom kan straks, om te 

bewegen, sporten of om juist tot rust te komen, gebruik 

gemaakt worden van de ontmoetings- en sportfaciliteiten 

in het gebouw en op het groene buitenterrein. Daarnaast 

zal het restaurant voorzien in een gevarieerd aanbod 

aan gezonde gerechten. Er zullen evenementen worden 

georganiseerd om de community met elkaar in contact te 

brengen en de toegevoegde waarde te laten ontstaan.

COMING SOON
Meer informatie over SPAREground volgt binnenkort



Poststraat 1, 6135 KR Sittard

Tel: +31 (0) 46 20 60016

www.pitground.com

Aelmans makelaardij

Tel: +31 (0) 45 575 32 55

Een kantoorruimte huren bij PITground?

Neem dan contact op met Aelmans Makelaardij Een ontwikkeling van:


