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Online wandelrouteplanner van het Toeristisch Agentschap Oost-België  

Altijd perfect op de hoogte dankzij 

wegenmanagement op go.ostbelgien.eu 

Wandelen in de Oostkantons wordt nu 

nog eenvoudiger en aangenamer om 

te plannen. Vanaf nu biedt de 

wandelrouteplanner 

http://go.ostbelgien.eu een nieuwe 

functie aan „plan uw route“, die het 

mogelijk maakt een wandel- of 

fietstocht perfect te organiseren en 

via wegenmanagement rekening 

houdt met territoriale bijzonderheden 

of gebeurtenissen.   

Wat houdt het wegenmanagement in? 

In het voorjaar bloeien de narcissen in 

bepaalde gebieden zoals het Holzwarchedal. Een wandelaar wil bijvoorbeeld graag 

weten welke routes naar de narcissenweides leiden. Of een mountainbiker plant in de 

herfst een MTB-tocht en vraagt zich af welke etappes versperd zouden kunnen zijn 

door de drijfjacht, door slechte weersomstandigheden of door bepaalde gebeurtenissen.  

In beide gevallen zal de nieuwe functie op de routeplanner de gebeurtenissen 

vermelden en de wandel- of fietstocht kan dan doelgericht voorbereid worden. De 

gebeurtenissen worden op de kaart in kleur aangeduid en met een klik op de 

gemarkeerde regio weet men onmiddellijk of en welke gebeurtenis er plaatsvindt. 

„Dankzij het nieuwe wegenmanagement hebben de we mogelijkheid, elke informatie 

perfect en overal in de wandelrouteplanner te integreren. Voor de gebruiker is dit een 

belangrijk pluspunt aan informatie die hij voor de planning van zijn tocht nodig heeft“, 

vertelde Dany Heck, projectverantwoordelijke van het Toeristisch Agentschap Oost-

België. 
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Wanneer bepaalde bos- of veldgebieden door jacht, droogte of vogelbroedperiodes 

versperd zijn voor toeristisch gebruik, worden de wandel- en fietsetappes in het 

knooppuntensysteem automatisch geblokkeerd en kan de wandelaar een alternatieve 

route zoeken. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de natuur beschermd wordt en 

anderzijds moeten wandelaars en fietsers geen onnodige omwegen maken.  

Zo werkt het: kies via http://go.ostbelgien.eu een thema (fietsen, wandelen of 

mountainbiken) en een plaats in de Duitstalige gemeentes van de Oostkantons. Klik dan 

op „plan uw tocht“, en geef de datum in. Als er op die datum een speciale gebeurtenis 

plaatsvindt, wordt dat aangeduid en verschijnt de gebeurtenis in kleur gemarkeerd op 

de kaart. U kunt dan uw tocht verder plannen en rekening houden met de ene of andere 

gebeurtenis.  

Op die manier staat er niets meer in de weg om onbeperkt te genieten van het 

wandelknooppuntensysteem in de Oostkantons.  

 

De module „Wegenmanagement“ werd gerealiseerd met de ondersteuning van het 

toeristische „Leader project van de LAG „100 Dörfer -1 Zukunft“ die door het 

Toeristisch Agentschap als auteur van het project aangeduid werd.  

Weitere Infos  | Plus d’infos | Meer info: 

Tourismusagentur Ostbelgien | Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique | Toeristisch 

Agentschap Oost-België 

Hauptstraße 54 | B-4780 St.Vith | T: +32 (0)80 28 20 99| M: 

dany.heck@eastbelgium.com 

Kontakt | Contact | Contactpersoon: Dany Heck 
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