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WANDELKNOOPPUNTENNETWERK

“Picardisch Wallonië te voet - Pays des Collines”
Na het 1600 km lange fietsknooppuntennetwerk in Picardisch Wallonië
uitgestippeld en ontwikkeld te hebben, presenteren het Huis voor Toerisme van
Picardisch Wallonië en IDETA vandaag het nieuwe wandelknooppuntennetwerk van
Picardisch Wallonië: 350 km met knooppunten bewegwijzerde wandelroutes in het
Pays des Collines.

Welkom in picardische Wallonië en in het Pays des Collines
Feestvreugde en natuurschoon kenmerken Picardisch Wallonië, een uitgestrekte lusthof vol bergen en dalen op een
steenworp van Rijsel, Brussel, Bergen en Kortrijk. Picardisch Wallonië is de bakermat van een honderdtal ambachtelijke
bieren, van talloze rustieke herbergen en restaurants, en van druk bijgewoonde feesten. Het bezit een rijk en uniek
erfgoed, evenals fascinerende steden, zoals Doornik de gezellige, Ath de reuzenstad Lessines en haar Gasthuis OnzeLieve-Vrouw met de Roos, Beloeil en haar kasteel, Enghien en haar uitzonderlijke park.
Met zijn twee natuurparken biedt het zijn inwoners kilometerslange wandelingen in een behouden natuurlijke
omgeving. In het noorden, het Natuurpark van het Pays des Collines (Elzele, Vloesberg, Frasnes-lez-Anvaing, Montde-l’Enclus, het noord van Aat) is zeer populair bij wandelaars omwille van zijn wilde en heuvelachtige landschappen,
zijn pittoreske erfgoed, zijn goede tafels en zijn lokale producten. Ook zijn fantastische folklore niet te vergeten! Hier
betoveren heksen, reuzen en legenden de ongewone wandelwegen en het bucolische land bezaaid met wilgenbomen,
bosjes en beboste heuvels. Ontdek deze boven-natuurlijke wegen in de loop van de 350 km aan wandelingen.
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Picardisch Wallonië te voet -Pays des Collines
Picardisch Wallonië te voet in het Pays des Collines, dat is 350 km bewegwijzerde wandelroutes met een
knooppuntensysteem. Het nieuwe wandelknooppuntennetwerk van Picardisch Wallonië omvat de gemeenten
Mont-de-L’Enclus, Frasnes-Lez-Anvaing, Ellezelles, Flobecq en het noorden van Celles en Ath. Het netwerk is volledig
aangesloten op het aangrenzende netwerk van de Vlaamse Ardennen en de Leiestreek.
Het nieuwe wandelknooppuntennetwerk van het Pays des Collines is samengesteld uit ongeveer 100 km paden,
30 km groene routes (Voies Vertes) en kleine landweggetjes. Wandelaars en liefhebbers van mooie landschappen
beleven er eindeloze wandelpret. Verder krijgt u de kans om (opnieuw) kennis te maken met de te toeristische
bezienswaardigheden van het Pays des Collines (Het Huis van het Pays des Collines, het Huis van de Wandelaars,
het Huis van de geneeskrachtige Planten, het Ecomuseum van het Pays des Collines, de tuinen van La Grange, de
Ezelboerderij van het Pays des Collines) en de vijf artistieke routes van het Pays des Collines (het Pad van het Vreemde,
het Circuit van de geneeskrachtige Planten, het betoverde Pad, het Pad van de Liefde en het Circuit van het licht).
Mooie wandelingen in het vooruitzicht!
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Wandelknooppuntennetwerk van het Pays des Collines en bewegwijzerde routes

Vlaamsnetwerken

Interpretatieparcours

Waarom onze aandacht richten op het Pays des Collines ?
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 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.

Uitgaves
> De wandelknooppuntenkaart van het Pays des Collines
De viertalige (FR, NL, EN, DE) wandelknooppuntenkaart van het Pays des Collines
presenteert op gedetailleerde wijze de 350 km bewegwijzerde routes en zet
bovendien het gebouwde en natuurlijke erfgoed van de streek in de kijker, samen met
de toeristische bezienswaardigheden en de vijf artistieke routes van het Pays des
Collines.
De kaart is verkrijgbaar aan € 7 in de toeristische informatiepunten van het Pays des
Collines en op wapishop.be

> Voorgestelde wandelknooppuntenroutes kunnen ook
gedownload worden via www.wapinature.be
> WORDT VERWACHT Uitgave voorzien deze zomer :
De Wapibox voor wandelaars – 50 bewegwijzerde routes
in heel Picardisch Wallonië - 7 historische en artistieke
interpretatieparcours inbegrepen.

Meer informatie over het wandelnetwerk in Picardisch Wallonië
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
Valérie Grandjean – Beheerder wandelprojecten
Grandjean@visitwapi.be - +32 477 96 68 94 - +32 69 78 98 17

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO) : Europa investeert in zijn platteland. Met de steun van
het Algemeen Commissariaat voor Toerisme van Wallonië.

SELECTIE FOTO‘S - KAART en MOCK-UP op de USB-stick bijgevoegd aan het huidige persdossier
Andere foto’s zijn ook beschikbaar op https://www.flickr.com/visitwapi

