
BOUWPAKKET
VOOR EEN
DREMPELVRIJE
FIETSVAKANTIE
Combineer dit draaiboek met de

interactieve kaart.

minder mobiele personen;
personen die zich zittend of met loophulp
verplaatsen;
personen die snel vermoeid zijn;
mensen met een visuele beperking, mits
gezelschap van een begeleider;
gezinnen met een bakfiets, fietskar of ander
buitengewoon formaat van fiets.
Personen die zich niet zelfstandig kunnen
verplaatsen van rolstoel naar fiets, bed of toilet
voorzien best extra (hulp)middelen, zoals een
tillift in het logies.

Doelgroep:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=51.21581523954781%2C4.475166687411134&z=15&mid=1u6gEsCSUYOFvksmG__PAyIwFMEbfC4PB
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1tr-VXiq0YLpFwGr75nfi50jJlzroA-M&ehbc=2E312F&ll=51.215816104545254%2C4.475166687411134&z=16


SCHRIJF  JE  VANDAAG NOG IN  ALS L ID!
Kempenroute tussen Antwerpen en Mol;
100 km ;
in twee richtingen bewegwijzerd;
gescreend op toegankelijkheid;
groen traject: 90% vlot toegankelijk voor minder
mobiele fietsers, zeker indien elektrische
ondersteuning;
oranje of rood traject: detailinfo op de kaart (klik 
 op      ) en – indien mogelijk – suggestie voor
omleiding (zwart traject);
stel je eigen knooppuntenroute samen met
www.vlaanderenmetdefiets.be of download het
GPX-bestand van de Kempenroute (let wel: de
drempelvrije route eindigt in Mol i.p.v. in
Maasmechelen)
Is de batterij van je fiets (bijna) plat? Zoek dan op
www.oplaadpunten.org de dichtsbijzijnde
laadpunten.

Traject

https://www.vlaanderenmetdefiets.be/plan-je-fietsvakantie
https://www.vlaanderenmetdefiets.be/kempenroute
https://oplaadpunten.org/


SCHRIJF  JE  VANDAAG NOG IN  ALS L ID!

Vertrekpunten
en stations

Kies je start- en eindpunt

Toegankelijke stations: Antwerpen-

Centraal, Tielen en Mol

Ruime parkings aangeduid met 



18 logies;
van B&B over camping tot jeugdherberg;
voor individuele fietsers, gezinnen en
groepen;
12 met toegankelijkheidslabel Toerisme
Vlaanderen;
klik op       en kies ‘toegankelijkheidsfiche’;
vraag aan het logies hoeveel nachten je
minimaal moet boeken.

Logeren

https://www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid/zoek-een-verblijf/kies-je-verblijf.jsp?country=nl_NL#?startId=tcm:14-7-4&itemsPerPage=10000&websiteProductCategory=%257B%2522value%2522%253A%2522Logies%2522%252C%2522id%2522%253A%2522ACCOMMODATION%2522%257D&topics=null&destinations=null&accessible=false&isTradeProduct=false&facetStateArray=%255B%2522accessible%253Atrue%2522%255D&currentPage=1&sort=location&mapViewIsShown=true&showWebsiteProductCategoryFacet=false&showLocationFacet=true&showAccessibleFacet=true&freeTextDisabled=false&disableAccessibleSlider=true&uncollapseAccessibility=true


24 horecazaken langs of nabij de route;

beschikken over gedetailleerde

toegankelijkheidsinfo;

klik op        en kies

‘toegankelijkheidsfiche’;

check - zeker buiten het zomerseizoen

– de openingsuren;

sommige zaken beschikken over een

rolstoel, dit wordt aangegeven achter

de naam van het gebouw op het kaartje

Eten en drinken



Bezoeken en
beleven

rustgevende natuur, fraaie dorpsgezichten

en culturele trekpleisters;

de felroze items beschikken over

toegankelijkheidsinfo: klik op het symbool

en lees de tekst of kies

‘toegankelijkheidsfiche’;

de lichtgrijze items zijn vrij te bezoeken of

beschikken niet over toegankelijkheidsinfo.

sommige zaken beschikken over een

rolstoel, dit wordt aangegeven achter de

naam van het gebouw op het kaartje



Sanitaire stop
klik op          voor gedetailleerde

toegankelijkheidsinfo;

klik op       , kies

'toegankelijkheidsinfo’ en check of

het toilet toegankelijk is voor jou(w)

(klant)

Tip
vind een toegankelijk toilet met de

handige app HogeNood.

Let wel: de kleurencode staat

voor de openingstijden, niet voor

de toegankelijkheidsgraad



Rusten en
picknicken

klik op        of         voor gedetailleerde

toegankelijkheidsinfo

selectie van de meest toegankelijke banken: 



Huren aangepaste
fiets

huren, lenen of delen;

verschillende soorten fietsen: tandem, duofiets,

rolstoel(plateau)fiets, …;

adressen op gfietst.be;

vraag na of vervoer van het verhuurpunt naar het

start/eindpunt kan.

https://gfietst.be/


Vervoeren van
bagage,

fietsen en personen
AC Courier om koffers, medisch toebehoren of
rolstoelen van logies naar logies te vervoeren;
Brenger transporteert niet-alledaagse, grote
voorwerpen zoals (huur)fietsen. Let wel: het bedrijf
deelt geen exact uur van levering mee; niet geschikt
voor start aan bv. station of groendomein;
oplossingen-op-maat voor personenvervoer in de
brochure Aangepast vervoer in en naar Vlaanderen
en Brussel 

https://www.hetbestaatinhaacht.be/ondernemers/ac-courier-team-bv
https://www.bagagevervoer.com/
https://www.brenger.nl/nl/hoe-het-werkt/
https://www.visitflanders.com/nl/binaries/Toegankelijk%20vervoer_tcm14-10101.pdf


Verzekeren tegen
pech

check bij je fietsverhuurpunt of pechbijstand

onderweg is inbegrepen;

als je organisatie of het fietsverhuurpunt niet

beschikt over een bijstandsverzekering kan je

bij volgende aanbieders een (jaar)verzekering

afsluiten:

VAB Rolstoelbijstand is er voor

rolstoelgebruikers en gebruikers van een

scootmobiel;

Touring Move On biedt pechbijstand voor

alle voertuigen, dus ook een rolstoel,

scootmobiel of aangepaste fiets;

NewB Verzekering Fiets+ is een verzekering

en bijstand op maat van alle fietsen en

andere voortbewegingstoestellen.

https://www.vab.be/nl/pech-en-reisbijstand/rolstoelbijstand
https://www.touring.be/nl/producten/bijstand-belgie?date_from&date_to&country
https://www.newb.coop/nl/verzekeren/fiets


Een kompaan
onderweg

Kompaan vzw vormt een brug tussen reizigers met
een beperking of zorgvraag en vrijwilligers;
zoek een Kompaan - speciaal opgeleid om de
drempelvrije fietsvakantie van de provincie
Antwerpen te begeleiden;
meld je aan als vrijwilliger.

https://vzwkompaan.be/
https://vzwkompaan.be/aanbod/op-drempelvrije-fietsvakantie-in-de-provincie-antwerpen/
https://vzwkompaan.be/lidmaatschap-vrijwilliger/


Promotie maken
we ondersteunen je graag bij je promotie van je

drempelvrije fietsvakantie;

inspirerende foto's, ook van de doelgroep, kan je –

mits omschrijving van je concrete plannen om een

drempelvrije fietsvakantie in de Kempen samen te

stellen – verkrijgen via onze Beeldenbank;

max. 10 wielertruitjes (verschillende maten) per

organisatie om aan je klanten uit te delen, op te

vragen via toerisme@provincieantwerpen.be – tot de

voorraad strekt

mailto:martine.vinck@provincieantwerpen.be?subject=Beelden%20drempelvrije%20fietsvakantie
mailto:toerisme@provincieantwerpen.be


vraag aan ons Routebureau een kaartje op maat voor

jouw organisatie via deze weg

gebruik de goedkeuring van peter Peter Genyn:

‘Aanbevolen door Peter Genyn’;

vraag hier onze #drempelvrijefietsvakantie-pancarte

aan, om je vakantiefoto’s op te leuken;

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/toerisme-provincie-antwerpen/routes/uitsnede-fiets--en-wandelkaarten.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/toerisme-provincie-antwerpen/routes/uitsnede-fiets--en-wandelkaarten.html
mailto:toerisme@provincieantwerpen.be


Inspiratie?
enkele partners organiseerden al een testvakantie;

steek daarom zeker je licht op bij:

 vzw Project U/Turn

het GielsBos 

WeTravel2

binnenkort ook voorbeeldvakanties  op

www.vlaanderenmetdefiets.be.

1.

2.

3.

https://projectu-turn.com/
mailto:liesbeth.geudens@hetgielsbos.be
http://wetravel2.eu/
http://www.vlaanderenmetdefiets.be/


VRAGEN, 
SUGGESTIES,
FEEDBACK 
OF OPMERKINGEN?

Contacteer:
toerisme@provincieantwerpen.be

mailto:toerisme@provincieantwerpen.be

