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VLAANDEREN FIETSEN VLAANDEREN FIETSEN  

Wil jij genieten van fietstochten door de meest 
afwisselende landschappen? Profiteren van 
een modern en uitgebreid fietsnetwerk? En 
proeven van het leven van een Bourgondiër? 
Dan is Vlaanderen een buitengewoon goed en 
smakelijk idee. Met deze originele tips zit je 
alvast op het juiste fietsspoor.
Tekst: Marc Erwich

BOURGONDISCH
FIETSEN IN 
VLAANDEREN

FIETSEN DOOR HET WATER IN LIMBURG
Wat Mozes kon, kan de provincie Limburg ook: 
het water in tweeën splijten. Want sinds april 
2016 kun je dwars door de vijvers van de Wijers 
in Domein Bokrijk fietsen. 212 meter lang fiets 
je op een pad van 3 meter breed met het water 
op ooghoogte. Een knap staaltje innovatie, 
maar lang niet de laatste als het aan Toerisme 
Limburg ligt. ‘We ontvangen jaarlijks ruim 2 
miljoen fietstoeristen en staan bekend als dé 
fietsprovincie van België en dé pionier in fiet
stoerisme,’ vertelt voorzitter Igor Philtjens. 
‘Daarom blijven we met nieuwe belevingen 
 investeren in ons fietsroutenetwerk.’ Nieuws
gierig? Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.toerismelimburg.be/nl/fietsen 

Nieuwe Fietskaart Kempen
Wat is groen, vlot bereikbaar en vol afwisse-
ling? Juist, de Kempen. Deze prachtige streek 
in Noordoost-België is daardoor ideaal om per 
fiets te ontdekken. Helemaal nu het fietsnet-
werk met 100 kilometer nieuwe trajecten en 
50 extra knooppunten nog groter en aantrek-
kelijker is gemaakt. Het netwerk telt nu ruim 
2.000 kilometer prima fietspaden en voert je 
langs de allermooiste plekken. Hulp nodig bij 
het uitzoeken van een mooie route? Maak 
dan gebruik van de nieuwe Fietskaart Kem-
pen. Deze geeft niet alleen een up-to-date en 
gedetailleerd overzicht van het netwerk, maar 
vermeldt ook de langeafstandsroutes en door-
steken langs de fietsostrades. Bovendien 
staan alle fietsvriendelijke horeca op de kaart. 
Zie: www.kempen.be/nl/doen/fietsen.

Plan Bier
Vergeet Plan A. Skip Plan B. En ga voor Plan 
Bier! Dit smakelijke initiatief van Toerisme 
Oost-Vlaanderen is hét perfecte alibi om on-
gegeneerd te genieten van de ontelbare 
Vlaamse streekbieren. De fietsroutes in o.a. 
het Waasland, Scheldeland en de Vlaamse 
Ardennen leiden je langs de beste cafés en 
brouwerijen waar je met open armen wordt 
ontvangen. Bestel op www.planbier.be een 
van de gratis en gloednieuwe Bierkaarten 
boordevol leuke bieradresjes en uitnodigende 
fietsroutes. Kun je echt geen genoeg krijgen 
van de bierroutes? Toerisme Oost-Vlaanderen 
brengt dit jaar ook de Biergids uit. Meer info 
op: www.tov.be Proost!

West-Vlaanderen
In West-Vlaanderen is het fietsnetwerk com-
pleet vernieuwd en uitgebreid. Met 3.180 km 
fietsplezier, ruim 400 nieuwe knooppunten, 
verbeterde infrastructuur en toegankelijke 
natuurgebieden is het nu extra genieten. Tijd 
voor tips!
•  Ontdek de nieuwe trajecten in het Brugse 

Ommeland. Alle tien voorgestelde fietsrou-
tes bevatten geheimtips voor lokale adresjes 
en dirigeren je naar de leukste winkels en 
cafés. Tijdens een welverdiende pauze smul 
je van 100% West-Vlaamse hoeve- en streek-
producten.

•  Altijd een goed idee: fietsen met de zee aan 
je zijde. Volg bijvoorbeeld een van de lus-
vormige routes aan de Kust en geniet van 
zon, zee en strand.

•  Nieuw én gratis: de vijf ‘lusjes’ in de 
   Leiestreek. Met veelzeggende namen als 

‘Proeven op de hoeve’, ‘Literaire Lus’ en 
‘Tussen Mandel en Leie’. Gluren bij de 
Oost-Vlaamse buren? Kies dan voor ‘Kunst 
in de Oost-Vlaamse Leiestreek’ of ‘Tussen 
Schelde en Leie’. 
Kijk voor meer inspiratie op www.westtoer.be

De Groene Gordel
Pajottenland en Zennevalei, Brabantse Kou-
ters en Dijleland: de regio’s rondom Brussel 
klinken niet alleen zinnenprikkelend; dat 
zijn ze ook. In deze groene gordel mengt het 
plattelandsleven zich van oudsher met de 
naar natuur snakkende stedelingen en tref je 
een mooie mix van uitgestrekte bossen, stijl-
volle parken, kastelen en charmante dorpjes. 
De beste uitkijktoren om van deze verrassen-
de omgeving te genieten? Juist, je fietszadel. 
  Wel af en toe afstappen voor een traditioneel 
Geuzenbiertje. Meer informatie op: 
www.verliefdopvlaamsbrabant.be

©
 W

es
tt

oe
r

©
 L

uc
 D

ae
le

m
an

s ©
 T

oe
ri

sm
e 

Pr
ov

in
ci

e 
An

tw
er

pe
n 

©
 T

oe
ri

sm
e 

O
os

t-
Vl

aa
nd

er
en


