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Beleef het Groen
Een uniek groengebied ontdekken via fiets- en wandelroutes

In het kort

De euregio beschikt over prachtige fiets- en wandelroutes, die de ruim vijftig partners in dit project (vooral gemeenten 
en provinciebesturen) op elkaar hebben afgestemd. Een hoogstaand bewegwijzerd routenetwerk is ontwikkeld om 
het groene gebied in het hart van de Benelux voor recreatie en toerisme toegankelijker te maken.

In de afgelopen jaren zijn in de vijf provincies 
van de euregio diverse projecten op het terrein 
van recreatie en toerisme in internationaal 
verband aangepakt en gerealiseerd. Medio 2001 
hebben de betrokken partijen besloten om de 
verschillende acties op dit terrein om te zetten 
in een samenwerkingsverband, dat streeft naar 
onderling vergelijkbare uniformiteit en kwaliteit 
in de toeristisch-recreatieve infrastructuur voor 
het hele gebied.

Bij de vaststelling van dit streven hebben de pro-
jectpartners onderkend dat er grote verschillen 
waren in met name de aanwezigheid en kwaliteit 
van de bestaande infrastructuur in de gebieden. 
Die verschillen waren ontstaan doordat de part-
ners in het verleden - en ook nu nog - rekening 
moesten houden met verschillende bestuurlijke 
prioriteiten, bestaande wet- en regelgeving en 
beschikbaarheid van budgetten voor hun gebied.

Gezien het belang van een gezamenlijk kwalita-
tief verantwoord en uniform toeristisch product 
heeft het samenwerkingsverband het project 
‘Beleef het Groen’ opgezet. De belangrijkste 
vereiste voor de realisatie van dit project was het 
opzetten van een samenwerking over meerdere 
jaren tussen de verschillende organisaties om de 
recreatieve routestructuren in het Benelux Mid-
dengebied te realiseren en te uniformeren.

Het project ‘Beleef het Groen’ werd gecon-
cretiseerd in een aantal deelprojecten, ieder 
gekoppeld aan een eigen infrastructuur zoals 
wandelen en fietsen. Voor elke provincie konden 
er als dusdanig verschillende accenten worden 
gelegd, die toch deel uitmaakten van het groter 
geheel van het project. De projectpartners 
hebben bovendien samen een gezamenlijke 
promotiecampagne gevoerd op de Vlaamse, 
Nederlandse en Duitse markt.

“Om recreatieve routestructuren te ontwikkelen is samenwerking een must. Routes 
stoppen nu eenmaal niet aan de grenzen. In het kader van ons project werd het 
hele gebied kwalitatief ontwikkeld en gepromoot als een groene regio waar het 
ideaal recreëren is. Via toerisme een economische meerwaarde scheppen was 
hierbij de hoofddoelstelling. Dankzij onze inspanningen leren zowel toeristen als 
de plaatselijke bevolking de streek beter kennen op een verantwoorde manier.” 

Sylvain Sleypen,  gedeputeerde voor toerisme van de Provincie Belgisch Limburg

v  Het project ‘Beleef het Groen’ werd geconcretiseerd 
in een aantal deelprojecten, ieder gekoppeld aan 
een eigen infrastructuur zoals wandelen en fietsen. 
Dit zijn de belangrijkste realisaties opgesplitst per 
provincie:

• In de provincie Antwerpen is geïnvesteerd in de 
aanleg van fietspaden en in de bebording en 
uitrusting van het fietsroutenetwerk.

• In Belgisch Limburg zijn een tiental fietspaden 
(missing links) gefinancierd. Verder heeft men er 
geïnvesteerd in de verhoging van de beleving 
en de service van het fietsroutenetwerk en is er 
een communicatiecampagne op de Neder-
landse markt gerealiseerd. In het noorden 
van de provincie zijn zeven wandelgebieden 
aangelegd.

• In Nederlands Limburg zijn ook enkele fietspa-
den aangelegd en is er voor al geïnvesteerd in 
de kwaliteitsverbetering van het fietsroutenet-
werk.

• In Noord-Brabant werd het fietsroutenetwerk 
over de hele provincie aangelegd inclusief het 
ontwerpen van een bebordingsplan, het effec-
tief plaatsen van deze borden en het aanbren-
gen van verscheidene uitrustingsmaatregelen.

• In het Vlaams-Brabantse Hageland is een fiets-
routenetwerk van 600 km gerealiseerd via de 
aanleg van fietsroutes, het plaatsen van borden 
en zitbanken met bijhorende communicatie-
campagne. Tevens zijn er een zeventigtal wandel-
lussen bewegwijzerd en van zitbanken voorzien.

v Alle deelprojecten vormen een onderdeel van één 
gebiedsdekkend aansluitend routenetwerk met 
een gemeenschappelijk bewegwijzeringssysteem.

v In samenwerking met het Interreg-project ‘Beleef 
het Water’ hebben alle projectpartners een geza-
menlijke promotiecampagne gevoerd op de 
Vlaamse, Nederlandse en Duitse markt.
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