Picardisch Wallonië te voet

Het Huis voor Toerisme presenteert het
nieuwe wandelknooppuntennetwerk
van het Pays des Collines
Na het 1600 km lange
fietsknooppuntennetwerk in
Picardisch Wallonië te hebben
uitgestippeld, presenteert het
Huis voor Toerisme van Picardisch
Wallonië vandaag het nieuwe
wandelknooppuntennetwerk. 350
km met knooppunten bewegwijzerde
wandelroutes in het Pays des Collines
vormen de basis van een nieuwe
wandelknooppuntenkaart die vanaf
nu verkrijgbaar is.
De wandelkaart werd uitgetekend in het kader van Picardisch
Wallonië te voet, een project opgezet en gecoördineerd door
IDETA, het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling, en het
Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië. De gemeenten van
het Pays des Collines en verschillende privépartners, openbare
partners en verenigingen hebben samengewerkt aan dit project.
De 350 km aangelegde wandelroutes strekken zich uit over de
gemeenten Mont-de-L‘Enclus, Franses-Lez-Anvaing, Ellezelles,
Flobecq en het noorden van Celles en Ath.
Het Pays des Collines richt zich op ecotoerisme waarin
prachtige landschappen, lekker eten en goed leven de wortels
vormen van een harmonieuze en duurzame toeristische
ontwikkeling. Bezoekers aan het Pays des Collines kunnen al
een tijdje kiezen uit heel wat klassieke wandelroutes. Met het
natuurpark van de Vlaamse Ardennen in onze achtertuin, leek
het ons gepast om dezelfde weg in te slaan en alle afzonderlijke
wandelroutes te verbinden. Die gebundelde wandelroutes
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bieden heel wat meer mogelijkheden voor wandelliefhebbers
die de streek met familie, als koppel, met vrienden of in groep
komen ontdekken. Bovendien kan de horeca een groter publiek
aantrekken dankzij het natuurpark waar mensen hoofdzakelijk
naartoe trekken om te wandelen of te fietsen.
De wandelbordjes van het Pays des Collines zijn efficiënt
(zichtbare informatie) en praktisch (materialen, plaatsing,
onderhoud). De bordjes zijn bordeauxrood gekleurd met de
knooppuntennummers in een witte cirkel. Ze sluiten perfect aan
op het grensoverschrijdende netwerk van de Vlaamse Ardennen
die sinds 2010 hetzelfde systeem hebben ingevoerd. In totaal
zijn er 2500 bordjes gemaakt die het noorden van Picardisch
Wallonië omvatten.
Begin april werd de wandelkaart van het Pays des Collines
in avant-première voorgesteld op het Salon des Sports
de Nature in Lille. Naast aangelegde wandelroutes zet de
kaart ook het landschap, de bezienswaardigheden en de
toeristische sites van de streek in de kijker via de artistieke
wandelingen van het natuurpark. Als u voor de eerste keer
het wandelknooppuntennetwerk gaat verkennen, geven de
legende en het schema meer uitleg over het systeem dat
gelijkaardig is aan het fietsroutenetwerk. Een informatiefilmpje
op www.wapinature.be legt u overigens uit hoe het
wandelknooppuntennetwerk precies in elkaar zit.
De gloednieuwe wandelknooppuntenkaart van het Huis van
Toerisme vormt de aanleiding voor een nieuwe collectie
wandelroutekaarten en is de voorbode van de uitgave van de
Wapibox met 50 bewegwijzerde routes waaronder zeven volledig
herwerkte interpretatie- en artistieke routes. Uitgave voorzien in
de loop van juni. De promotie rond Picardisch Wallonië te voet zal
vervolgens in een stroomversnelling geraken met de deelname
van het Huis voor Toerisme aan gespecialiseerde beurzen en
promotie- en reclamecampagnes op de Waalse, Vlaamse,
Franstalige en Nederlandstalige markt.
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De sterke punten van de wandelkaart van het Pays des Collines
zijn:
• De kaart met een schaal van 1: 25 000, de aanduiding van
het kleine erfgoed en de selectie van rustieke paadjes die het
netwerk vormen...
• De aandacht voor de toeristische bezienswaardigheden die
zeker de moeite waard zijn tijdens een wandeling.
• De aansluiting van het knooppuntennetwerk van Picardisch
Wallonië op dat van de Vlaamse Ardennen en de Leiestreek.
• De aanbevolen wandelingen die de vijf artistieke routes van
het Pays des Collines in kaart brengen: het Sentier de l’Etrange
(Ellezelles), het Circuit des Plantes médicinales (Flobecq), het
Sentier enchanté (Frasnes-Lez-Anvaing), het Sentier de l’Amour
(Frasnes-Lez-Anvaing) en het Circuit des lumières (Ath).
In totaal zijn er 5000 exemplaren te koop in de toeristische
informatiepunten van het Pays des Collines en in tal van andere
verkooppunten in Picardisch Wallonië. De kaart is opgesteld in
vier talen (NL, FR, EN, DE) en kost € 7.
U kunt de kaart online bestellen op www.wapinature.be
(in de wapishop.be).

De uitgave van die nieuwe kaart geeft het Huis voor Toerisme
van Picardisch Wallonië ook de kans om alle natuur- en
wandelliefhebbers (opnieuw) kennis te laten maken met de
streek en de troeven en bijzonderheden van Picardisch Wallonië
in de kijker te zetten in het kader van het themajaar “La Wallonie
Gourmande”. Nadat de brouwerijen in de spotlights werden
geplaatst via vijf toeristische fietsroutes in Picardisch Wallonië,
zet een wandelroute de producenten en restaurants van het
Pays des Collines in de kijker. Een route die echte lekkerbekken
zal weten te bekoren!
Meer informatie over het wandelnetwerk in Picardisch Wallonië:
Valérie Grandjean
grandjean@visitwapi.be
+ 32 69 78 98 17
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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO) : Europa investeert in zijn platteland. Met de steun van
het Algemeen Commissariaat voor Toerisme van Wallonië.
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