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De Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en de Stad Ronse 
investeren fors in fietstoerisme in de Vlaamse Ardennen 
 

Nieuwe investeringen maken de Vlaamse Ardennen straks nóg fietsvriendelijker. Toerisme 
Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Ronse trekken - met 
de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - in totaal € 1,6 miljoen uit 
voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, bewegwijzering, een groot fietsonderzoek 
en een communicatie- en marketingcampagne. 
 
Eurocyclo: grensoverschrijdend fietstoerisme 
Het fietstoerisme in Oost-Vlaanderen zit in lift. Investeringen in fietstoerisme worden ruimschoots 
gecompenseerd door de economische voordelen voor lokale bewoners en ondernemers, tonen 
studies aan. Dat gegeven is het algemene uitgangspunt van het Interreg V - France-Wallonie-
Vlaanderen project Euroyclo. 27 projectpartners en 3 geassocieerde partners, onder leiding van Idéta 
(agentschap voor territoriale ontwikkeling in Picardisch Wallonië), werkten samen het project 
Eurocyclo uit.  Aan dit project hangt een totaal prijskaartje van ruim € 20 miljoen vast. 

 
Het Euroyclo project steunt op 4 belangrijke pijlers: 
 

 een gezamenlijke, grensoverschrijdende marketing en communicatie 

 infrastructurele investeringen op fietsknooppuntennetwerken en Eurovélo routes 
(www.eurovelo.com) 

 bewegwijzering en ondersteunende randinfrastructuur op nieuwe 
fietsknooppuntennetwerken (Frankrijk en Wallonië) en bestaande Eurovélo routes 

 een kwalitatief en kwantitatief fietsonderzoek om de economische impact van het 
fietstoerisme te meten en te onderbouwen 

 
De Oost-Vlaamse projectpartners 
In Oost-Vlaanderen sloegen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit, het 
stadsbestuur Ronse en Toerisme Oost-Vlaanderen de handen in elkaar voor het Euroyclo project. 
“We zijn blij dat we met dit project samen kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van 
fietstoerisme en -recreatie in de regio” verduidelijkt Gedeputeerde Eddy Couckuyt – onder andere 
bevoegd voor toerisme. “Investeringen in fietsinfrastructuur komen bovendien lokale inwoners en 
duurzame mobiliteit ten goede” vult Gedeputeerde Peter Hertog – onder andere bevoegd voor 
mobiliteit – verder aan. 
  

 Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit en het stadsbestuur Ronse focussen 
op de infrastructurele investeringen. Deze investeringen komen zowel het 
fietsknooppuntennetwerk als het lange-afstandsfietstraject ‘Eurovélo 5’ ten goede. 
Bovendien kaderen deze inspanningen binnen het provinciale beleid inzake duurzame 
verplaatsingen.  Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen/dienst Mobiliteit trekt € 1,1 miljoen 
uit voor de aanleg van 6 kilometer fietsweg infrastructuur van Rozenaken over Ronse naar 

http://www.eurovelo.com/


Met de steun van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
 

Ellezelles, de aanleg van een meer kwalitatieve verbinding met Wallonië ter hoogte van de 
brug van Beaufaux, en de aanleg van 2 kilometer fietsweginfrastructuur van Ronse richting 
Rozenaken. 

 Ook het stadsbestuur van Ronse investeert een extra bedrag van ruim € 250.000 in de 
heraanleg van de fietsweg infrastructuur van Rozenaken over Ronse naar Ellezelles. 

 Toerisme Oost-Vlaanderen focust op de vermarkting en communicatie van het project, de 
bewegwijzering van het Eurovélo 5 traject en staat in voor een grootschalig fietsonderzoek in 
de regio Vlaamse Ardennen. Toerisme Oost-Vlaanderen investeert € 250.000, waarvan een 
groot deel in het fietsonderzoek dat moet helpen om het aantal en type fietsers in de regio in 
kaart te brengen. 
 

Alle Oost-Vlaamse initiatieven samen zijn goed voor een totaalinvestering van meer dan € 1,6 
miljoen. De helft ervan wordt gefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), de overige 50% nemen de respectievelijke partners voor hun rekening. 

 

Voor meer informatie, contacteer: 

Stijn Vinck 
stijn.vinck@oost-vlaanderen.be 
+32(0)9/267.70.70 
www.sector.tov.be/pers/ 
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