
Innovatieve fietsbelevingen tussen groene fietswegen en 

Unesco-werelderfgoed 
Stad Mechelen en provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant lanceren op 21 mei een demo van 

Augmented Routes, een app die zorgt voor een 360° AR-beleving langs groene fietswegen  
 

Stad Mechelen en Provincie Antwerpen zijn partner binnen het project Greenways Heritage 

van het Europese programma COSME. Europa versterkt via COSME de competitiviteit en de 

duurzaamheid van kleine en middelgrote Europese bedrijven en organisaties. Het project 

Greenways Heritage financiert studies en innovatieve productontwikkeling voor de 

versterking van het toeristisch-recreatief aanbod van groene fietswegen en Unesco-

werelderfgoed. Het project startte op 1 mei 2018 en loopt af op 31 oktober 2019. 
  
Dankzij de toekenning van deze Europese subsidies aan provincie Antwerpen en stad Mechelen, 

ontwikkelt onderneming Poppr een innovatieve applicatie die groene fietswegen met erfgoed verbindt. 

Toerisme Vlaams-Brabant investeert mee in de ontwikkeling van deze applicatie. IOED de Merode 

deelt in de kosten voor het gedeelte Mechelen-Diest. “Dit project verbindt alles wat van de Merode 

een prinsheerlijk platteland maakt: fietsen door de natuur, verrast worden door het verrassend 

veelzijdige erfgoed en erover napraten bij een lekker streekproduct. Dit is de digitale vertaling van 

een eeuwenoud verhaal. Met de ervaring die we in dit project opdoen, kunnen we bekijken hoe we de 

digitale ontsluiting van ons erfgoed nog verder kunnen doortrekken.”  Aldus gedeputeerde bevoegd 

voor de Merode, Kathleen Helsen. 
 

Het verbinden van de recreatieve troeven van groene fietswegen met de rijke historiek en het erfgoed 

in de steden en dorpen die langs deze groene wegen liggen, is een ideaal recept voor nieuwe en 

duurzame productontwikkeling. Met dit project stimuleren de partners de recreatieve activiteiten van 

kleine en middelgrote ondernemers langs deze fietstrajecten.   

Greenways zijn toegankelijke, niet-gemotoriseerde wegen in het groen, ideaal om in te zetten voor 

toeristisch-recreatief gebruik. Zo maken de jaagpaden langs Dijle, Rupel, Demer en het kanaal 

Leuven-Mechelen deel uit van het Europese netwerk van deze groene fietswegen. Unesco erkent 

wereldwijd plaatsen, monumenten, regio’s en gebruiken met een uitzonderlijke culturele, immateriële 

of natuurlijke waarde. Zo zijn dertien Vlaamse begijnhoven, waaronder dat van Mechelen en Diest, 

erkend door Unesco. “In Mechelen werd naast het Groot Begijnhof, ook de Sint-Romboutstoren en de 

Ommegang erkend. Daarnaast dragen ook de beiaard- en brouwcultuur een Unesco-erkenning, ook 

terug te vinden in Mechelen. Deze waardevolle erkenningen werden tot nu toe nog te weinig 

uitgespeeld,” aldus Mechels schepen voor Toerisme Björn Siffer.  

Fietstoerisme is een duurzame, verbindende factor tussen steden en een groene omgeving. “Het 

provinciaal Recreatiedomein De Schorre vormt een extra troef langs de groene route Mechelen-Boom. 

In het fietsbelevingscentrum De Velodroom kunnen er fietsen en gloednieuwe e-bikes worden 

gehuurd. Dit nieuwe aanbod is een extra troef voor de ontwikkeling van duurzaam fietstoerisme langs 

groene wegen,” haalt gedeputeerde voor Toerisme van de provincie Antwerpen Jan De Haes, aan.  
  



 
Groepsfoto Europees project COSME – Greenways Heritage in Hof van Busleyden, Mechelen – Copyright provincie Antwerpen 
  
App Augmented Routes 

Dankzij Europese steun ontwikkelt technologiebedrijf Poppr een baanbrekende app die de 

fietsbeleving op routes tussen groene fietswegen, steden en dorpen verhoogt en zo bijdraagt tot 

duurzaam toerisme. De app Augmented Routes wordt in de zomer van 2019 gelanceerd en bevat 

innovatieve technieken zoals Augmented en Virtual Reality, 360° (lucht)fotografie en -film. Uniek: er 

is nog geen enkel voorbeeld in de toeristische sector die deze verschillende technieken en belevingen 

met elkaar verbindt. In eerste instantie zal er kunnen worden gefietst langs de groene wegen 

Mechelen-Boom en Mechelen-Diest. In Mechelen zal je door muren kunnen kijken, zoals de muren van 

de Begijnhofkerk, of in een schilderij kunnen stappen in het museum Hof van Busleyden. Klim tot op 

de Sint-Romboutstoren, en de app vertelt je wat je rondom je ziet.  

In Boom zal je kunnen ervaren hoe De Schorre eruitziet tijdens het festival Tomorrowland en zie je de 

bedrijvigheid in de steenbakkerijen van weleer. Lang de andere route, die je tot in het begijnhof van 

Diest leidt, kan je in Augmented Reality ervaren hoe een straat er in het verleden uitzag door met je 

iOS of Android toestel rond te kijken. Een technisch hoogstandje op basis van fotogrammetrie – het 

3D-model van de straat werd opgebouwd uit bijna duizend individuele foto’s. Een begijntje leidt je 

langs de verschillende locaties. Haar sidekick, een eigenwijze kater, zorgt voor leuke dialogen.  
  
“We zijn bijzonder verheugd dat ons rijke erfgoed op een innovatieve manier wordt ontsloten voor een 

heel breed publiek en zo een extra dimensie krijgt,” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor 

toerisme Vlaams-Brabant. “De app stimuleert de bezoeker om van erfgoedsite naar erfgoedsite te 

fietsen langs onze groene fietswegen. Ook fietsvriendelijke horeca worden in de app weergegeven; 

een win-winsituatie voor de lokale ondernemer.” 



Het bedrijf Poppr realiseert binnen dit project de app Augmented Routes. De app is gebouwd op een 

platform dat het voor andere Europese regio’s en steden mogelijk maakt om mee aan te sluiten op 

deze innovatieve productontwikkeling. “We hebben met onze baanbrekende aanpak al hele mooie 

projecten gerealiseerd. Zo hebben we in 2017 samen met Visit Mechelen www.virtueelmechelen.be 

gelanceerd waarvoor we in 2018 gelauwerd werden door Financial Times met de award ‘wereldwijde 

innovatieve toepassing’. Voor minder gaan we niet,” aldus Bram Van Oost van Poppr. “We kijken 

ernaar uit om via ons platform op een innovatieve en interactieve manier verhalen te vertellen, en 

andere Europese regio’s en steden aan te sluiten.” 

  
Ondertekening Guimarães Declaration 

Provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Stad Mechelen plaatsen groene fietsverbindingen tussen 

cultureel erfgoed hoog op de agenda. Schepen voor Toerisme van stad Mechelen Björn Siffer, 

gedeputeerde voor Toerisme van Provincie Antwerpen Jan De Haes en gedeputeerde voor Toerisme 

Vlaams-Brabant Monique Swinnen ondertekenden daarom net als afgevaardigden uit Spanje, Italië, 

Portugal, en Letland de Guimarães Declaration. Via deze intentieverklaring engageren provincies 

Antwerpen en Vlaams-Brabant, Stad Mechelen en andere Europese provincies, steden en toeristische 

ondernemers zich om meer synergie te creëren tussen erfgoed en groene fietsverbindingen. 
  

 
Ondertekening Guimarães Declaration door Mercedes Muñoz (directeur EGWA), Giulio Senes (professor Universiteit Milaan), 
gedeputeerde Jan De Haes van provincie Antwerpen en schepen Bjorn Siffer van stad Mechelen – copyright provincie Antwerpen 

PRAKTISCHE INFO GREENWAYS HERITAGE APP 

Waar:  

langs groene fietswegen in provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant 

http://www.virtueelmechelen.be/


Stad Mechelen 

 

Meer info: 

www.provincieantwerpen.be – www.visitmechelen.be - www.poppr.be – www.demerodeonline.be – 
mechelen-diest.augmentedroutes.com  
 

Applicatie Augmented Routes vanaf juli 2019 te downloaden via app-stores iOS en Android. 

Beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels. 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 

Valerie Druart, consulent pers provincie Antwerpen 

T 03 240 66 96, M 0491 56 27 30  

E valerie.druart@provincieantwerpen.be 
  
Sarah Vaes, projectmedewerker toerisme Vlaams-Brabant 

T 016 26 76 26, E sarah.vaes@vlaamsbrabant.be  

Bram Van Oost, medewerker Poppr 

T 09 335 33 33, E bram@poppr.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden via ftp.provincieantwerpen.be/GreenwaysHeritage   

gebruikersnaam= pers, paswoord= pers 

Tip: Open de ftp-server in Windows Verkenner. 
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