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Werken aan het VeloTour-fietsnetwerk – informatie 

voor de fietser 

Vanaf 2018 wordt het fietsnetwerk in de provincie Luik 

herwerkt en vernieuwd. Er worden een aantal 

wijzigingen in de etappes doorgevoerd en ook de 

markering wordt vernieuwd. De werken in Luik gebeuren 

in verschillende fases en zullen tot in 2019 duren. 

Gebruikers van het Velotour-fietsnetwerk in de 

Oostkantons moeten dus rekening houden met 

moeilijkheden onderweg en bij het plannen van hun 

route. 

Wat verandert er? 

• Het Ravel-netwerk wordt volledig geïntegreerd in het 

Velo-Tournetwerk. Daardoor vallen enkele parallel 

lopende etappes weg (zie kaart fase 1 en 2); 

• De nieuwe markering wordt volgens de lay-out-

voorwaardes van de Waalse regio gerealiseerd 

(markeringscode). De nieuwe borden hebben een groene 

kleur. Tijdens de aanpassingsperiode kan dat in de 

overgangszones van de oude naar de nieuwe markering tot verbindingsproblemen 

leiden.  Daarom is het aanbevolen om tijdens de planning de herlaadbare kaarten te 

consulteren.  

• Er worden een aantal nieuwe etappes in het netwerk opgenomen; 

• De oude, driecijferige knooppunten worden in de nieuwe markering met twee cijfers 

aangeduid. Bijvoorbeeld: 147 > 47 

 

Gevolgen voor de fietsers: 

• De VeloTour-kaart is niet meer actueel en wordt niet meer verkocht. Tijdens de 

werken wordt er een nieuwe gratis uitgave van de kaart voorzien; 
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• De themaroutes, die zich baseren op het VeloTour-fietsnetwerk, zijn door de nieuwe 

markering niet meer allemaal uitvoerbaar. De routes worden opnieuw uitgewerkt;  

• De online routeplanner „Go Ostbelgien“ maakt virtuele planning van fietsroutes en het 

gebruik van een GPS mogelijk; 

 

Werkfases: 

Fase 1: is al gerealiseerd (zie download kaart fase A1 of routeplanner „Go Ostbelgien“) 

Fase 2: in voorbereiding – vermoedelijk in juni 2018 (zie kaart fase2 A2 of routeplanner 

„Go Ostbelgien“) 

Fase 3: nog geen informatie  

Download kaart fase A1 

Download kaart fase A2 

 

Oude VeloTour borden:   Nieuwe borden: 
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> Verdere informatie via  http://go.ostbelgien.eu/routenplaner-radfahren?lang=nl    
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