
OP PAD DOOR ONZE REGIO
ROUTEGEBONDEN RECREATIE & TOERISME

Workshop 5



10 stellingen

1 AUTOROUTES
1 WANDELEN

2 RUITEREN
3 FIETSEN

3 ROUTEGEBONDEN TOERISME



Bewegwijzerde autoroutes 
moeten worden afgeschaft



Het wandelknooppunten-
verhaal moet Vlaamsbreed 

worden uitgerold



Er is in Vlaanderen geen plaats 
voor ruiterknooppunten-
netwerken



Het verbod voor ruiteren op 
jaagpaden langsheen 

waterwegen moet opgeheven 
worden



Fietsknooppuntennetwerk is 
geen Limburgs,  geen Vlaams, 

maar een BeNeLux-product 
met potenties naar andere 

doelgroepen toe



Het beheer van fietslabels voor 
HoReCa-uitbatingen moet bij één 

en de zelfde instantie gebeuren



EuroVeloroutes zijn het nieuwe 
concept van lange afstandsfietsen 

en vervangen geleidelijk aan de 
LF-routes en -bewegwijzering



Erfgoed kan nieuw leven
blazen in het concept 

trekkershutten



Één instantie wordt bevoegd voor 
alle route-materie: toeristisch 

recreatieve, sportieve, educatie 
en utilitair trage weggebruik



Er is nood aan een overkoepelend 
meldpunt voor alle (recreatieve) 

routes in Vlaanderen



Conclusies
aangepaste producten voor nieuwe 

doelgroepen met aandacht voor innovatie 
(bv. Vespa, moto, ...)

meer publieke-private samenwerking
(oa. Vlaams fietsproduct op de kaart zetten)

overleg nodig binnen 1 platform met 1 
instantie die initiatief neemt en waarbij 

gestreefd wordt naar consensus



VOOR UW AANDACHT
Bedankt
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Workshop 5: Op pad door onze regio: 
routegebonden recreatie & toerisme 
Een presentatie aan de hand van 10 stellingen: 

1. Bewegwijzerde autoroutes moeten worden afgeschaft 
• Er is nog nood aan routes voor bepaalde doelgroepen, al 

moet het concept uit de jaren ’70 vernieuwd worden. Bv. 
heroriëntering i.f.v. bepaald thema of bepaalde doelgroep 
zoals vespa, moto, kampeerauto’s, mindere mobiele 
mensen, … 

• De route is meestal geen doel op zich, wel het verbinden 
van bepaalde POI’s 

• Bewegwijzering is daarbij niet steeds noodzakelijk 
• Opletten voor conflicten tussen verschillende 

gebruikersgroepen 
2. Het wandelknooppuntenverhaal moet Vlaamsbreed worden 

uitgerold 
• Wandelen wordt belangrijker. Goed uitgebouwde 

wandelregio, bv. met knooppuntennetwerk, is een 
interessant product. Beleving (bv. met uitleg over natuur) is 
daarbij een meerwaarde.  

• Het gebied moet interessant genoeg zijn om een fijnmazig 
knooppuntennetwerk te ontwikkelen. Het landschap in 
Vlaanderen is niet aaneengesloten genoeg om volledig met 
knooppunten te werken. 

• Logies vormen een belangrijke uitvalsbasis.  
• Voordeel van het knooppuntensysteem is dat het zo flexibel 

is. Daarnaast zijn er mensen die graag voorgekauwde routes 
wandelen. Ondernemers of gemeenten kunnen daarom 
suggestielussen o.b.v. knooppunten uitwerken. 

• Langeafstandswandelen is een nichemarkt. 
Langeafstandswandelaar kan ook een mooi traject 
uitstippelen obv knooppunten. 
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3. Er is in Vlaanderen geen plaats voor 
ruiterknooppuntennetwerken 

4. Het verbod van ruiteren op jaagpaden langs waterwegen 
moet opgeheven worden 
• Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

ruiterpaden en ruiternetwerken. Er bestaan wel degelijk 
ruitervriendelijke gebieden waar men in investeert en die 
een aanzienlijke reikwijdte hebben. Daarom hoeft men nog 
niet noodzakelijk alles met elkaar te verbinden. Daarnaast is 
er bovendien ook vraag vanuit maneges, maar dat is eerder 
recreatie. 

• De doelgroep is beperkt. De overheid moet daarom niet op 
grote schaal investeren. Belangrijk is om gebruik te maken 
van reeds bestaande infrastructuur en hierbij maximaal 
gebruik te maken van de horeca (als rustpunt). 

• Opletten voor conflicten met andere gebruikers, zeker op 
de jaagpaden. Niet zozeer de combinatie met wandelaars is 
te mijden, wel met fietsers, skeelers, … 

• Het gaat niet alleen om routes, maar ook om afstappen en 
randproducten.  

5. Het fietsknooppuntennetwerk is geen Limburgs, geen 
Vlaams, maar een BeNeLux-product met potenties naar 
andere doelgroepen toe 

6. EuroVelo-routes zijn het nieuwe concept van lange 
afstandsfietsen en vervangen geleidelijk aan de LF-routes en 
–bewegwijzering 
• Het fietsknooppuntennetwerk is duidelijk een product met 

potenties. Het feit dat de commerciële sector hierop reeds 
actief is bewijst dit. De samenwerking met deze 
commerciële sector moet echter nog verder uitgebouwd 
worden. Er is overleg nodig tussen de verschillende 
betrokkenen. 

• Er is meer promotie nodig, ook naar de mogelijkheden voor 
rondtrekkende langeafstandsfietsers. Het is jammer dat de 
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investeringen in de Vlaanderen Fietsroute en de 
trekkershutten werden teruggeschroefd. De commerciële 
sector zou ook hierin een rol kunnen spelen, bv. i.f.v. 
koffernabrengservice. 

• De langeafstandsfietser is een nichemarkt. De vraag is of 
deze trajecten wel apart bewegwijzerd moeten zijn. Er zijn 
nu knooppuntennetwerken die als basis gebruikt kunnen 
worden voor verdere ontwikkeling en er zijn digitale 
mogelijkheden. 

• Eurovelo moet niet gezien worden als vervanging van LF-
routes, maar er op gebaseerd.  

• Er is onderzoek nodig naar motivatie/doel van de fietsers. 
Komt fietser om te fietsen of om ergens naartoe te gaan? 

7. Het beheer van fietslabels voor HoReCa-uitbatingen moet bij 
één en de zelfde instantie gebeuren 

8. Erfgoed kan nieuw leven blazen in het concept 
Trekkershutten 

9. Eén instantie wordt bevoegd voor alle routematerie: 
toeristisch-recreatieve, sportieve en educatieve routes + alle 
utilitair trage weggebruik 

10. Er is nood aan een overkoepelend meldpunt voor alle 
(recreatieve) routes in Vlaanderen 
• 1 instantie voor verschillende soorten routes = prima 
• Er is overleg nodig binnen 1 platform met 1 instantie die 

initiatief neemt en waarbij gestreefd wordt naar consensus 
(i.p.v. naar compromis). 

Algemene conclusies: 

• Er zijn aangepaste producten nodig voor verschillende 
doelgroepen/transportmiddelen (bv. vespa, moto, 
kampeerauto’s, elektrische fietsen, mindere mobiele mensen, 
…) met aandacht voor innovatie en waarbij de verschillende 
gebruikersgroepen zoveel mogelijk uit elkaar gehouden moeten 
worden 

• Het gaat niet alleen om routes, maar ook om afstappen en 
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randproducten.  
• We moeten streven naar meer publiek-private samenwerking, 

o.a. om het Vlaams fietsproduct op de kaart te zetten 
• Er is nood aan overleg binnen 1 platform met 1 instantie die 

initiatief neemt en waarbij gestreefd wordt naar consensus 
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