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Vëlo an der Gemeng Ell

gëtt et dat well?

gëtt et dat nees?



„Facts"

✤ de Vëlo gëtt nach vu ville Politiker an de klenge ländleche 

Gemengen nit richteg eescht geholl

✤ D’ Infrastruktur spillt definitiv eng wichteg Roll

✤ D’Distanzen sinn oft ze wäit fir de Vëlo 

(Wéinst dem Wieder etc.)

also onbedingt de Vëlo an den ëffentlechen Transport zesumme 

betruechten

✤ de Vëlo muss nees cool ginn ! an de Stied fänkt des Revolutioun 

un. Jonk Leit notze cool Saachen. Awer nit nëmmen déi Jonk :)



„kleng“ Projeten zu Ell

✤ Verbesserungen vun de Foussweeër 

(Betrëfft natierlech de Foussgänger mee mir sinn eng Famill)

✤ Schläichweeër si fir de Verkéier gespaart awer fir de Vëlo sinn des Weeër 

erlaabt a souguer recommandéiert

✤ Ariichte vu Vëlos Parking

✤ Beschëlderung Vëlo am Westen

Super flotte Projet !!

✤ Uschafe vun engem Pedelec dee jiddweree léinen dierf

✤ Participatioun un Aktiounen wéi Tour du Duerf, Vëlo op d' Schaff
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Wéi fënnt de Cyclist haut säi Wee?
e puer mat der Pabeier s Kaart, 

aner just mat de Schëlter

vill mat dem Smartphone oder dem GPS

a mengen Aen
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Openstreetmap
ass ganz oft d’Basis wou déi eenzel Appen oder GPSen 

notzen.

Mir hunn direkten Afloss op d’Qualitéit vun dësem 

Kaartematerial. Et gehéiert eis alleguer an nit enger Firma, 

kengem global Player.

ka fir aner Projeten weider benotzt ginn.



OSM



WWW.OPENSTREETMAP.ORG

Standard Layout

http://www.openstreetmap.org


Opencyclemap Layer



Routing



Routing geet och méi wäit :) 



openfietsmap.nl

http://openfietsmap.nl


Routing „Garmin Basecamp"



Iddien fir d’Zukunft

✤ déi ugefaange Projeten weiderféieren, komplettéieren a mat 

Nodrock un der Verbesserung vun den Infrastrukture 

schaffen

✤ Leit fannen, déi des Kultur vir-liewen (Enabler)

✤ Méi Promotioun fir de Vëlo maachen. D' Leit solle richteg 

Loscht kréien. 

( sou wéi d'Autosindustrie et mat eis mécht)

✤ Finanziell Virdeeler schafen



M erci a keep on riding 


