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8 maart 2019 
 

Maasfietsroute nu onderdeel van EuroVelo 19  
 

De Maasfietsroute is zojuist onderdeel geworden van EuroVelo, het 
bekende Europese fietsroutenetwerk. De route doorkruist drie landen 
(Frankrijk, België en Nederland) en verbindt in totaal meer dan 1.100 

aan fietskilometers met elkaar. Tijdens de ITB Berlin 2019 werd de route 
officieel gelanceerd als onderdeel van het EuroVelo-netwerk. Vorig jaar 

opende al de Maasfietsroute en vanaf nu is het ook mogelijk om middels 
speciale bewegwijzering te fietsen vanaf de Franse bron in Langres tot 
aan de monding in Rotterdam. Deze uitbreiding biedt de regio kansen 

om nieuwe fietstoeristen aan te trekken. In Zuid-Limburg komt de 
fietsroute in Maastricht ons land binnen en loopt vervolgens via 

Meerssen, Stein, Sittard-Geleen en Echt-Susteren richting het noorden 
van Limburg.  
 

Het Zuid-Limburgse deel van de route 
De route is alleen al in Zuid-Limburg de moeite waard. De Sint Pietersberg 

trakteert de fietser al meteen op de indrukwekkende ENCI-groeve. Vanaf het 
uitkijkplatform hier is het genieten van een adembenemend uitzicht op de 
mergelcanyon en het groenblauwe water. Vervolgens gaat de route verder via 

het historische centrum van Maastricht, dat natuurlijk meteen uitnodigt voor een 
terrasje. Net buiten de stad komt men al fietsend terecht in het 

grensoverschrijdende Rivierpark Maasvallei. Hier zijn de winterdijken autovrij om 
ongestoord te kunnen genieten van de prachtige natuur. In het rivierpark is een 

wirwar te vinden van oude stroomgeulen, afgesneden meanders, uiterwaarden 
en typische fauna en flora. En daarnaast natuurlijk ook echte Maasdorpen zoals 
Itteren en Elsloo, die getuigen van een verleden met de Maas. Het Zuid-

Limburgse deel van de route is terug te vinden op de VVV-fietskaart die 
verkrijgbaar is via de VVV-Vestigingen in de regio. Online is de route gratis 

downloadbaar via vvvzuidlimburg.nl/fietsen. 
 
Aantrekkelijk toeristisch product 

Ádám Bodor, directeur EuroVelo binnen de European Cyclists' Federation, ziet de 
Maasfietsroute als fantastische toevoeging aan het EuroVelo netwerk: "We zijn 

verheugd dat we de EuroVelo 19 - Maasfietsroute kunnen toevoegen aan ons 
netwerk van transnationale fietsroutes. We weten dat routes langs rivieren erg 
populair zijn bij fietstoeristen. De Maasfietsroute is al een goed ontwikkeld en 

aantrekkelijk toeristisch product. De route vormt ook een ruggengraat voor 
nationale en regionale fietsnetwerken in de drie landen, waar lokale 



ondernemingen van kunnen meeprofiteren.” Ook Jos Ernenst, coördinator 

Maasfietsroute binnen de provincie Limburg is enthousiast: "Deelnemen aan het 
EuroVelo netwerk is de beloning voor het harde werk van al onze internationale 

partners bij de gezamenlijke ontwikkeling van deze aantrekkelijke fietsroute." 
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Valkenburg, 8 maart 2019 
 
EuroVelo heeft een persmap samengesteld, hier te downloaden. Contact ECF: Jesus Freire, Business Development Officer, 

j.freire@ecf.com +32 2 880 86 04 / + 32 483 3449 54.  

Zie ook www.eurovelo.org (professionele website) of www.eurovelo.com (toeristische website). 

Contact Zuid-Limburg: Herman Wehkamp, routepunt@vvvzuidlimburg.nl  

+31 43 609 8529 / +31 6 1372 9293    

Contact stichting Landelijk Fietsplatform, Anita Bakker, coördinator voorlichting & promotie, abakker@fietsplatform.nl  

_____________________________________________________________________________________________________
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Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. 

Het fungeert als netwerkorganisatie en kennis- en informatiepunt en geeft daarmee impulsen aan 

belangenbehartiging,  

verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is 

verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur op basis van het netwerk LF-routes 
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