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PERSBERICHT  
Opnames op 8 unieke Riemstse locaties voor nieuwe fietsapp 
  
De gemeente Riemst is een echte fietsgemeente. Jaarlijks verwelkomen we de 
wielerwedstrijd BinckBank Tour op ons grondgebied. Ook loopt er 87 km van het 
bekende Limburgse fietsroutenetwerk door onze landelijke gemeente. Om de 
fietsbeleving van onze bezoekers nog unieker te maken, werkt Toerisme Riemst i.s.m. 
de Hoeseltse firma Karpov en Kasparov aan een fietsapp. Naast de toppers als fietsen 
door het water, door de bomen en door de heide … biedt de gemeente Riemst zo een 
extra meerwaarde aan fietsliefhebbers, die onze mooie provincie bezoeken. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Op 8 van de mooiste plekken in onze heerlijk veelzijdige 
gemeente vinden er opnames plaats mét lokale acteurs uiteraard. De eerste draaidag in de 
grotten van Kanne is al achter de rug. Eind januari trekken we dan weer de groeven in en 
draaien we bij de Roosburg. In Zichen stortte op dinsdagochtend 23 december 1958 de 
mergelberg Roosburg in. Deze ramp met 18 doden maakt uiteraard ook deel uit van de 
historie van onze gemeente.” 
 
Christian Bamps, schepen van toerisme: “Bij de start van je fietstocht download je thuis of 
in je hotel/B&B de app op je smartphone. Zo kan je alle content ook bekijken, wanneer je 
onderweg niet met het internet verbonden bent. Via een ingebouwde QR-code-scanner kan 
je bovendien per locatie de aangebrachte QR-code scannen om, zonder kostelijk 
datagebruik, het filmpje op locatie op te starten. We voorzien bij de Waterburcht in 
Millen, het startpunt van de fietsroute, ook een wifi-hotspot.” 
 
Mark Vos, burgemeester: “Speciale effecten en dronesshots zorgen echt voor een unieke 
beleving. Doel is om het verleden en het heden te laten samensmelten en zo onze 
Riemstse parels nog beter te belichten. We zoeken nu nog een leuke naam voor onze 
nieuwe app. Ideeën kan je insturen bij toerisme@riemst.be. De inzender van de winnende 
naam wordt uiteraard beloond. We voorzien een mand met lokaal lekkers!” 
 
De lancering van de Riemstse fietsapp is voorzien voor het najaar van 2021. 
 
 
-Einde persbericht - 

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be 

Christian Bamps, schepen van toerisme – gsm 0495 46 46 53 – christian.bamps@riemst.be 

Jessie Van Tricht, Diensthoofd communicatie – gsm 0471 70 27 29 – 

jessie.vantricht@riemst.be 
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