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Dicht bij huis, veruit het leukst 
Vakantiesalon Antwerpen 26 – 30 januari 2017 
 

De beste manier om de provincie Antwerpen te verkennen? Een trip langs het 

fietsknooppuntennetwerk! In het voorjaar brengt de Provincie Antwerpen een 

nieuwe fietskaart uit. Op het vakantiesalon krijg je alvast een voorproefje. 

 

De Provincie Antwerpen telt bijna 3000 kilometer 

prima bewegwijzerde, aantrekkelijke fietspaden. 

Met onderweg honderden zitbanken, 

picknickplaatsen en cafés waar je een warm 

welkom wacht. 

 

Dan is er het decor waarin je fietst. De twee 

kunststeden Antwerpen en Mechelen combineren 

een boeiend historisch centrum met een fraai 

buitengebied. In Scheldeland ontdek je talloze 

fotogenieke landschappen. De Kempense regio 

trakteert je op groen in alle tinten. En de 

Zuidrand pakt uit met kastelen, forten en de 

mooiste trage wegen. 

Kom een gratis fietsroute ophalen aan onze stand op het vakantiesalon 

 

Elk jaar trachten we een creatieve provinciale stand te bouwen waarbij we de nadruk leggen 

op één aspect van vakantie in eigen provincie. Dit jaar kozen we ervoor om al een beetje 

meer info te lossen over het fietsbelevingspunt Rupel Scheldeland.  
  
In onze gratis flyer vind je 4 verschillende fietslussen die allemaal vertrekken vanuit 

fietsknooppunt 26 bij het provinciaal recreatiedomein De Schorre. 
  
Onze stand vind je in hal 1 stand 1504. Hier kun je ook terecht als je meer info wilt over 

onze provinciale groendomeinen. 
  



 
  
Fietsbelevingspunt Rupel Scheldeland 

 

Het fietsbelevingspunt Rupel Scheldeland aan fietsknooppunt 26 zal een creatieve 

ontmoetingsplaats worden voor wielerfans en retro-liefhebbers uit heel Vlaanderen. Vanaf 

2018 zal je jouw bezoek aan het fietsbelevingspunt gemakkelijk kunnen combineren met 

een bezoekje aan het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, het nautisch 

bezoekerscentrum en de steenbakkerijmusea in de buurt. Het fietsbelevingspunt zal 

verschillende functies vervullen zoals fietsmuseum, fietsverhuurpunt, advies- en 

hersteldienst, ontmoetingsplaats, oplaadplaats voor elektrische fietsen, themacafé... 

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

Van donderdag 26 tot en met maandag 30 januari van 10 tot 18 uur  
Maandag 30 januari tot 16 uur. 

 

Waar:  

Antwerp Expo 
Jan van Rijswijcklaan 190 
2020 Antwerpen 

 

Meer info: 

www.provincieantwerpen.be 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Beleidsverantwoordelijke: 

Bruno Peeters, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor groendomeinen 

http://www.provincieantwerpen.be/


Perscontact: Willem Migom 

T 03 240 51 97  

E willem.migom@provincieantwerpen.be  

 

Dienst: 

Duan Gatto 

Dienst Vrijetijd- en landschapsbeleving 

T 03 240 53 91, M 0476 81 00 16 

E duan.gatto@provincieantwerpen.be 
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