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LIMBURG FIETSPARADIJS APP ZORGT VOOR
EXTRA BELEVING FIETSROUTENETWERK
Toerisme Limburg
Den Lavaar Heusden-Zolder, 19.06.15
Anne Marie Jacob
Twintig jaar geleden vond
voormalig mijningenieur Bollen in
Limburg het knooppuntfietsen uit.
Fietstoeristen
moesten
niet
langer via opgelegde routes
trappen, maar konden zelf hun
ideale traject uitstippelen, door
van knooppunt naar knooppunt te
fietsen, van de ene beleving in de
andere. Vandaag wordt dit
systeem wereldwijd gekopieerd.
Toch
blijft
Limburg
hét
Fietsparadijs bij uitstek. De reden
? De provincie Limburg heeft sinds de opening van het routenetwerk in 1995 blijven
investeren in comfort, kwaliteit en beleving. Denk aan bijzondere, nieuwe fietstrajecten
door de lucht, over het water en onder de grond, Flanders Bike Valley, de diverse
fietsboxen en nu krijgt het geheel een extra belevingslaag door de ontwikkeling van een
fietsapp.
Het is een verjaardagscadeautje voor de meer dan 2 miljoen fietsers die Limburg elk
jaar op het knooppuntennetwerk ontvangt. De routes die met de fietsapplicatie worden
ontsloten, combineren het beste van Limburg op het vlak van landschap, cultuur, natuur
en erfgoed. De mobiele applicatie maakt het de fietser gemakkelijker om uit de vele
mogelijkheden te kiezen voor de beleving en het landschap die bij hem of haar passen.
Een fotogalerij presenteert de mooiste plekken van het fietsroutenetwerk. Je bladert
door prachtige foto’s van tientallen decors, landschappen en attracties. Kom je iets
tegen dat je wilt zien? Dan klik je op de foto en krijg je meteen een uitgestippelde
knooppuntenroute die je langs dat plekje brengt. Handig voor wie Limburg nog niet
goed kent, maar ook om de eigen provincie belevingsvol te verkennen.
Igor Philtjens: “De app toont helder waar je vertrekpunt is, welke knooppunten je moet
volgen, hoe lang de route is én wat je onderweg tegenkomt. Attracties, fietshoreca,
favoriete fietsplekjes,… Ze staan allemaal duidelijk vermeld mét de nodige uitleg. Onze
continue investering in beleving, comfort en kwaliteit zorgt ervoor dat het Fietsparadijs
Limburg zich blijft onderscheiden van andere knooppuntennetwerken.”

De
app
bundelt
belevingsvolle
themafietslussen, gemaakt door de
fietsspecialisten van Toerisme Limburg.
Deze themalussen vertegenwoordigen
kilometers fietsplezier op het Limburgse
knooppuntennetwerk. Applicatiebouwer
Steffen Brans van het Hasseltse bedrijf
appwise: “De veelheid aan informatie die
beleving toevoegt aan de app en de
fietservaring halen we uit de toeristische
databank van Toerisme Limburg. Zo zijn
we er zeker van dat de info in de app
altijd correct is. Het resultaat? Een schat aan toeristische informatie.”
Meldknop
Opmerkelijk is dat de fietsapp ook een ‘meldknop’ bevat. Merk je dat er een fietsbordje
ontbreekt, zijn er overhangende takken of is er een gat in het wegdek? Dan meld je dit
met enkele klikken aan het serviceteam van het fietsroutenetwerk. Dat weet dan
meteen waar het probleem zich situeert. “De app is een hulpmiddel om de kwaliteit van
ons fietsroutenetwerk te blijven garanderen. We roepen de hulp in van de fietsers. Maar
ook onze fietspeters en -meters, die het hele jaar door het fietsroutenetwerk op kwaliteit
controleren, maken er voortaan gebruik van. Het is met die focus op kwaliteit dat we als
uitvinder van het knooppuntfietsen elke dag het verschil maken en bouwen aan
Fietsparadijs Limburg,” besluit Igor Philtjens.
Ontdek de app hier!
Een voorproefje van de mogelijkheden van de nieuwe fietsapp? Bekijk het
instructiefilmpje
op
https://youtu.be/N8uLiYSo8PA,
ook
te
vinden
via
www.toerismelimburg.be/apps/fietsapp
Praktisch
De ‘Fietsparadijs Limburg’ app is gratis beschikbaar voor Android (Google) en IOS
(Apple), en is nu te downloaden in de Play Store en vanaf begin juli in de App Store.
Radio 2
De Grootste Familie van Vlaanderen viert graag de verjaardag van 20 jaar Fietsparadijs
mee. Reporter Katrien Vaes fietst de hele zomer langs het routenetwerk. Elke vrijdag
van 26 juni tot en met 28 augsutus test ze de app uit, samen met een Bekende Vlaming
en de luisteraars van Radio 2. Zo maken 24 luisteraars elke vrijdag kans om een
exclusieve fietstocht te winnen. De B.V. wordt op maandag bekend gemaakt. Luister
naar Radio 2 Limburg (97.9 fm) of surf naar www.radio2.be/fietstour en ook via
www.facebook.com/radio 2limburg kun je meespelen. Er zal een fietscafé van de week
zijn, waar je de route kunt meenemen. Daan Masset en Sander Beusen zijn de
presentatoren van dienst en weerman Eric Goyvaerts voorspelt het mooie weer. Vrijdag
18 september (12u) is de slotuitzending aan Knooppunt 1. Op de Belgian Cycling

Happening in Centerparcs Erperheide Peer blikt Radio 2 terug op de sportieve
feestelijke zomer.
Wedstrijd
Wie naar www.toerismelimburg.be surft kan vanaf maart tot december elke maand een
Special Ridley fiets winnen, naast diverse vakantiecheques en fietskaarten / boxen.
Ook kun je er de vakantiegids, goed voor 300 pagina’s inspiratie over vakantie in
Limburg doorbladeren en / of opvragen.
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