
 

 

 

Presseinfos & Pressefotos unter http://press.ostbelgien.eu/de 

Infos presse & photos via http://press.ostbelgien.eu/fr 

Persinfo & foto’s via http://press.ostbelgien.eu/nl 

 

Tourismusagentur Ostbelgien 

Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 

Toeristisch Agentschap Oost-België 

 

Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith 

T +32 80 227 664 / info@ostbelgien.eu 

www.ostbelgien.eu 

 

 

Prijsuitrijking in Berlijn 

ADFC-kwaliteitsfietsroute: nieuw vier-sterren label 

voor de Vennbahn  

Op de grootste toerismebeurs ter wereld, 

de ITB in Berlijn (7 tot 11 maart 2018) 

werd de Vennbahn-fietsroute op 

donderdag door de “ Allgemeinen 

Deutschen Fahhrad-Club (ADFC)“ opnieuw 

onderscheiden als kwaliteitsfietsroute met 

4 sterren. Op de traditionele 

persconferentie nam Minister van 

Toerisme Isabelle Weykmans de prijs in 

ontvangst. 

„Een vier sterren onderscheiding 

ontvangen, is echt heel speciaal. We hopen dat dit veel toeristen zal inspireren om naar 

de Oostkantons te komen om de Vennbahn te ontdekken”, zei de Minister in aansluiting 

op de prijsuitreiking in Berlijn. Op basis van de analyse ziet de Minister verder 

verbeteringspotentieel voor de fietsroute: “We willen de coördinatie met de buurregio’s 

verbeteren. Het doel is op lange termijn een persoon aan te duiden die verantwoordelijk 

is voor het onderhoud van de route. Op die manier komen de hoge kwaliteitsnormen 

nog beter tot hun recht”; zei ze verder. De onderhandelingen met de Duitse en 

Luxemburgse partners zijn al gestart.  Het ADFC-kwaliteitsfietsroute-label bevestigt de 

duurzaamheid van het product en toont aan, dat er tijdens de laatste 3 jaren constant 

aan de kwaliteit van de fietsroute en ook ernaast gewerkt werd. Alle verantwoordelijken 

zijn zich intussen bewust van de centrale rol van de Vennbahn voor het toerisme in de 

regio en werken allemaal samen aan het behoud en de verdere ontwikkeling van de 

toeristische infrastructuur.  

Volgende ADFC-kwaliteitscriteria werden voor de Vennbahn uitgelicht: oppervlakte, 

bewegwijzering, etappes, veiligheid, toeristische infrastructuur, marketing en de 

verbinding met het openbaar vervoer en werden erna in een keuringsrapport 

gequoteerd.  
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De asfaltering van het deelstuk Weimes - St. Vith had zeker een positieve invloed op het 

bericht. Naast de verbetering van het wegdek werden er in dit kader ook omvangrijke 

snoeiwerken uitgevoerd waardoor het uitzicht op de prachtige omgeving veel beter tot 

zijn recht komt.    

Goede punten voor marketing 

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de Vennbahn in 3 categorieën met 5 sterren 

onderscheiden werd en de hoogste quotering kreeg (oppervlakte, veiligheid en 

infrastructuur). De bewegwijzering en de etappes kregen net als de marketing 4 sterren. 

De verbinding met het openbaar vervoer is nog een punt waaraan gewerkt moet 

werden, vooral het meenemen van de fiets in een bus. Maar dat is een probleem, waar 

niet alleen de Vennbahn mee te kampen heeft.   

In het algemeen zijn de verantwoordelijken zeer tevreden met de vernieuwde 4 sterren, 

die een bevestiging zijn van de goede samenwerking tijdens de voorbije jaren en die 

tegelijkertijd een aansporing zijn voor verdere intense samenwerking naar 

kwaliteitsmanagement en marketing toe, zodat het succes van dit toeristisch product 

ook in de toekomst gegarandeerd blijft.  

Naast de onderscheidingen van 2013 en 2014 en de laatste onderscheiding in 2017 met 

de „Excellence Award“ van de “European Greenways Association” (EGWA) is het 

certificaat van de ADFC-kwaliteitsfietsroute al de tweede na 2015. 

--- 

Fotolijn: Minister van Toerisme Isabelle Weykmans (midden) bij de prijsuitreiking van 

de ADFC in Berlijn. Photo © Dirk Michael Deckbar 

--- 

Verdere informatie over de Vennbahn en het ADFC: 

www.vennbahn.eu   

www.ostbelgien.eu/vennbahn    

www.adfc.de/sternerouten 

--- 

Uw contactpersoon bij de TAO: Christoph Hendrich - T: +32 (0) 80 282 099 / +32 80 

498 366 770 - christoph.hendrich@ostbelgien.eu 
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