
      

      

Fietskaart Kempen 2020 

    

"Rijdt zo veel of zo weinig, zo lang of zo kort als je wil. Als je maar rijdt!" 

 

Kannibaal Eddy Merckx was duidelijk niet alleen groots in zijn wielerprestaties, zijn 

uitspraak slaat de nagel op de kop voor onze nieuwe Fietskaart Kempen! Ons 

vernieuwde knooppuntennetwerk zorgt ervoor dat jullie de Kempen helemaal 

kunnen rondrijden. Stippel zelf jouw favoriete route(s) uit en ontdek 

adembenemende landschappen, historische stadjes, abdijen en brouwerijen of 

geniet van al het lekkers dat de Kempen te bieden heeft! Dankzij de integratie van 

nieuwe fietspaden en fietsostrades kan je onbezorgd en comfortabel rondtrappen 

in onze vlakke regio. Wij zijn klaar voor het nieuwe fietsseizoen. En jij? 
    

  

   

     

     

GRAAG BESTELLEN? 
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Inspiratielus nieuwe fietskaart 
    

Geen zin om zelf een route uit te stippelen? Wij werkten met plezier een van de mooiste 

lussen uit! Deze route van 43 kilometer schenkt je een aantrekkelijke mix van natuur, 

erfgoed water én uiteraard heel wat fietsplezier. Nog voor je vertrekt snuif je al de cultuur 

op van Kasteel Hallehof, de vertreklocatie van deze fietslus. Zet je daarna recht op je 

trappers en ontdek de prachtige natuur rond Lovenhoek, Zoerselbos en Provinciaal 

Groendomein Vrieselhof. Meer fan van cultuur? Schakel een versnelling hoger en 

bewonder de verschillende kastelen of het militair erfgoed van Fort van Oelegem. 

Bierliefhebber? De Trappistenabdij van Westmalle zal jou zeker verwennen! 
    

  

   

     

KOM, WE ZIJN WEG! 
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Bevraging Toerist Welkom 
    

Is jouw fietstocht niet compleet zonder een terrasje? Stop je dan aan eender welk café of 

restaurant of kies je toch bij voorkeur voor eentje met een kwaliteitslabel? Vertel ons hoe 

jij een horecazaak uitkiest en misschien win je een gloednieuwe fietskaart Kempen! 
    

  

   

     

     

Leuke tips voor tijdens de vakantie! 
    

Cultuur opsnuiven in het Suske en Wiskemuseum  

    

 
  

 

   

8x carnaval in de Kempen 

    

 
  

 

   

Stoere avonturiers: jas aan, botten uit op het blotevoetenpad in Kapellen  

    

 
  

 

   

  

   

     

WIN ONZE FIETSKAART! 

MEER LEUKE TIPS! 
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