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Nieuwe Vlaamse fietsvakanties in primeur op Fiets- en 
wandelbeurs 

 

 

13.000 kilometer knooppuntennetwerk. Meesterlijke kunst van vroeger en nu. 

Bijzondere verhalen en belevenissen. En topbieren op sfeervolle terrasjes…  

Voor een verrassende fietsmeerdaagse hoef je niet de grens over. Je ontdekt én 

boekt de nieuwste Vlaamse fietsvakanties dit weekend in primeur op de Fiets- 

en wandelbeurs in Flanders Expo Gent.  

Een belangrijke stap in het project ‘Fietsvakanties in Vlaanderen’, een initiatief 

van de vijf provincies om van Vlaanderen een internationale topbestemming 

voor de vakantiefietser te maken. 

 

Een sterk imago als fietsvakantieland, meer boekingen én extra omzet voor lokale 

ondernemers: dat is het opzet van het project ‘Fietsvakanties in Vlaanderen’ van de vijf 

Vlaamse provincies.  

De voorbije twee jaar richtte de samenwerking zich naar de commerciële 

vakantiespecialisten uit binnen- en buitenland. De werkgroep realiseerde voor hen een 

digitaal platform met ‘bouwstenen’ en fotomateriaal voor fietsvakanties. Een handige 

B2B-brochure in het Nederlands en Engels bundelt 150 pagina’s fietsgerelateerd aanbod. 

En tijdens diverse netwerkmomenten stemden de betrokken partners hun onderlinge 

samenwerking en service beter op elkaar af. 

 

Van Bolleke tot Bruegel 

Tijd voor actie op het terrein! Op de Fiets- en wandelbeurs in Flanders Expo Gent 

presenteren 8 vakantiespecialisten uit Vlaanderen en Nederland nieuwe fietsvakanties in 

de Vlaamse steden en regio’s. Kunst, bier en topattracties blijken de meest terugkerende 

thema’s in de programmabrochures en op de website van de touroperators. 

Aanraders voor 2019? Fiets door het water, de nieuwste publiekstrekker in Limburg. 

Herbeleef het oorlogsverleden in de Westhoek. Ontdek de trots van het Pajottenland: 

Bruegel en Geuze. Combineer een bezoek aan de Gentse musea met een trip langs de 

fraaie Schelde- of Leieboorden. Of maak een rondje van Brouwerij De Koninck in 

Antwerpen naar de trappistenabdij in Westmalle. 

 

Het beste van Vlaanderen 

Lastige keuze? Kies dan voor een trip door meerdere provincies en geniet van het beste 

wat Vlaanderen te bieden heeft. ‘Volg de Vlaamse meesters’ loodst je naar de 

kunstschatten in Brugge, Gent, Antwerpen én Mechelen. De Vlaamse bierenroute 

trakteert je op een rondje langs onder meer bierstad Leuven en de abdij Achelse Kluis. 

En De historische kunststeden van Vlaanderen combineert het beste van Vlaanderen: 

musea en kathedralen, rustgevende landschappen en culinaire verwennerij… 

Sjantal Sillius, coördinator werkgroep Fietsvakanties in Vlaanderen, ziet dit aanbod 

verder groeien: “Dit jaar steekt de werkgroep Fietsvakanties in Vlaanderen nog een 

tandje bij. Eind maart organiseren we samen met Toerisme Vlaanderen een 

netwerkmoment voor buitenlandse tradespecialisten in Bokrijk. De deelnemers maken 

ook een fietstrip door Vlaanderen, de beste manier om het product vervolgens zelf te 

vermarkten. De binnen- en buitenlandse vakantiespecialisten zullen hun aanbod aan 

https://zuiderhuis.be/limburg-in-stijl-3-dagen
https://www.happyweekends.be/weekends/fietsweekend-de-westhoek-oorlogsverhalen
https://www.snp.nl/reis/belgie/pajottenland
https://www.vostravel.be/nl/fiets/standplaats/belgie/gent/
http://www.aktivatours.be/Belgie/individuele-reis-fietsen/bierland-vlaanderen-6-dagen/IBBEER
https://www.fietsrelax.nl/fietsvakantie-Brugge_-_Brussel?parentpid=113
https://www.fietsrelax.nl/fietsvakantie-Bierenroute?parentpid=113
https://www.vostravel.be/nl/fiets/rondreis/belgie/de-historische-kunststeden-van-vlaanderen/


Vlaamse fietsarrangementen de komende jaren ongetwijfeld uitbreiden. Dat betekent 

goed nieuws voor onze attracties en horeca maar vooral voor de fervente fietsers.” 

 

 

PRAKTISCHE INFO 

 

Meer details over deze en andere fietsvakanties in Vlaanderen op volgende websites: 

Aktiva Tours, Eigen-Wijze Reizen, Fietsrelax, Happy Weekends, ID Travel, SNP 

Natuurreizen, VOS Travel en Zuiderhuis. 

 

De Fiets- en wandelbeurs vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 februari in Flanders 

Expo Gent. 

Je herkent de betrokken touroperators aan de visual ‘Nieuw aanbod fietsvakanties in 

Vlaanderen’ op hun balie. 

 

 

PERSINFO & INTERVIEWS 

 

Mariel Rosier 

medewerker pers Toerisme Provincie Antwerpen 

T 03 240 63 93, M 0474 48 30 75 en mariel.rosier@provincieantwerpen.be 

 

Sjantal Sillius 

coördinator werkgroep Fietsvakanties in Vlaanderen  

T 03 240 63 46, M 0475 57 00 47 en sjantal.sillius@provincieantwerpen.be 

 

Sfeerbeelden en visual Fietsvakanties in Vlaanderen in hoge resolutie. 
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