
 
 
 

Fietsen door het water vanuit Dubai dankzij Toster 

Software 

  

Met een VR-bril fiets je virtueel door ‘fietsen door het water’ vanop de 

wereldtentoonstelling in Dubai. Het Limburgse bedrijf Toster Software verzorgde de 

technologie om virtueel doorheen het meest bekende fietspad van Limburg  te fietsen. 

Naast fietsen door het water kan je ook stukken van de Ronde Van Vlaanderen fietsen.  

Het zal niemand verwonderen dat Vlaanderen in het buitenland haar know-how rond 

fietsen promoot in het buitenland. Tijdens de wereldtentoonstelling in Dubai is er daarom 

ook een beursstand rond fietsinnovaties. Om deze beursstand extra aantrekkingskracht 

en een innovatieve beleving te geven, is er een virtuele fietsbeleving aan toegevoegd. 

“Omdat we al eerder fietsapplicaties in VR hebben gemaakt, kregen we de vraag iets te 

ontwikkelen voor op de wereldtentoonstelling”, zegt Jos Claesen van Toster Software. 

“We zijn trots dat we onder grote tijdsdruk een combinatie van technologie hebben 

kunnen aanleveren waardoor je doorheen verschillende plekken van Vlaanderen kan 

fietsen. Meer nog, we hebben een stukje Limburg mee naar Dubai gestuurd en het 

bekende ‘fietsen door het water’ geïntegreerd. Dat laatste was technisch een hele 

uitdaging. 

Wij bekijken momenteel de mogelijkheid om ook andere bekende Limburgse fietspaden 

zoals ‘fietsen door de bomen’ of ‘fietsen door de heide’ beschikbaar te maken met een 

VR-bril of op je smartphone, zegt Jasper Olaerts van Toster Software.  

 

Over Toster Software: 

Toster Software ontwikkelt digitale producten doormiddel van 3D-visualisatie software 
en hardware. Naast maatwerk, ontwikkelt Toster Software ook eigen producten. Toster 
Virtual Studio is een toepassing waarmee je een presentatie kan geven vanuit je eigen 
kantoor alsof je in een grote professionele studio staat.  
 
Toster Software heeft haar kantoor in C-mine Crib in Genk.  
Contact: Jasper Olaerts, 0474/86 25 56, jasper.olaerts@toster.be 

Link naar video van de vrt: https://youtu.be/mywKlAF5Zo0 

Link naar foto’s van de twee oprichters Jos Claesen en Jasper Olaerts: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kUuxh1M9gqBTGLfQJrXEEQQducy6yyEK?usp=

sharing 
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