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Traditioneel gaan er op de eerste dag
van de Fiets & Wandelbeurs in Antwerp
Expo tal van workshops, lezingen en
persconferenties door. Daar zijn voor de
bezoekers en vooral voor de pers nogal
wat nieuwtjes te rapen. Een van de
persconferenties werd georganiseerd
door het ‘Toeristisch Agentschap OostBelgië’, op de beurs vertegenwoordigd
door de adjunct directeur, Dany Heck. In
de regio Oostkantons kwam in navolging
van de Vlaamse provincies het eerste
fietsnetwerk met knooppunten van de
grond. Een goede reden dus om deze persconferentie bij te wonen.
Een overzicht van de meest in het oog vallende initiatieven:
Online-Routeplanner
Wandelaars en fietsers kunnen zich bij de start van het nieuwe seizoen verheugen op
een update van de routeplanner GO Eastbelgium. Met 430 km extra aan wandelnetwerk
in het noorden van de vakantieregio en nieuwe tochten voor mountainbikers en
tourfietsers is het aanbod uitgebreider dan ooit. De GO wandelrouteplanner
http://go.eastbelgium.com biedt outdoor-liefhebbers sinds mei 2014 de mogelijkheid om
wandelingen zelf te plannen via het bekende knooppuntensysteem met de pc of met
een smartphone-app en later te wandelen met een GPS. Tot nu toe was het netwerk
begrensd tot het zuiden van de Oostkantons.
Groene wegen
In juni 2015 werd het officiële startschot gegeven aan het „Greenways Outdoor“- project
in het kader van het Europese programma COSME. Zoals de naam al laat vermoeden,
staan de zogenaamde “groene wegen” centraal. Het gaat in eerste instantie om
voormalige spoorwegen of jaagpaden, die dankzij hun geringe hellingen uitstekend
geschikt zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Zij verschaffen toegang tot prachtige
plekken in de natuur en voeren door bergachtige landschappen, in tunnels, langs
rivieren en over indrukwekkende viaducten. Deze wegen worden vooral op toeristisch
gebied hoog ingeschat omdat ze voor iedereen toegankelijk zijn en in de regel zeer
gebruiksvriendelijk.

Vennbahn vanaf juli 2016 nog een stuk beter
Op de 125 km lange Vennbahn-fietsroute van Aken over de Oostkantons naar
Troisvierges vinden vanaf 1 maart 2016 omvangrijke infrastructuurwerken plaats ter
verbetering van de wegkwaliteit. Het ongeveer 16 km lange deelstuk tussen
Steinbach/Weismes en St. Vith wordt van een teerlaag voorzien en is dus tot 30 juni
afgesloten voor de gebruikers. Er wordt een omleiding voorzien. Het gedeelte tussen St.
Vith en Weismes is één van de laatste etappes die nog niet geteerd waren.
Wandelen en fietsen zonder bagage
Het Toeristisch Agentschap Oost-België heeft in de brochure „Wandelen en fietsen
zonder bagage“ op 52 pagina’s de nieuwe all-in programma’s voor het seizoen 2016
samengevat. Het aanbod is uitgebreid met een aantal tochten. Nieuw in het aanbod zijn
bijvoorbeeld de zesdaagse wandeling „Twee rivieren, een belevenis“, met vertrek en
aankomst in Amel (etappes: Losheimergraben, Bütgenbach, Malmedy en Ligneuville) of
de vijfdaagse fietstocht „Lus rond de Vennbahn“ voor fietsers van alle leeftijden. De
formule „Eastbelgium Duathlon“ richt zich in het bijzonder op sportliefhebbers, die van
de twee activiteiten willen genieten.
Aan de hand van dit korte overzicht van de wandel- en fietsinitiatieven is te zien dat het
toerisme in de Oostkantons nog steeds in de lift zit. Je kunt er zorgeloos op pad met de
routeplanners en andere informatiebronnen om een prachtige actieve vakantie of
weekend te beleven.
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