
De nieuwe topogids « Pays des Collines » biedt 10 
wandelingen aan, elk tussen de 4 en 16 km lang, op de 
mooiste paden van het wandelknooppuntennetwerk 
van het Pays des Collines. 150 mooi geïllustreerde 
pagina’s nemen de wandelaar mee op ontdekkingsreis 
van de heuvelachtige landschappen, de legendes, de 
streekproducten en de bewoners van het Natuurpark 
van het Pays des Collines.

De door het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië 
gepubliceerde topogids « Pays des Collines » stelt tien 
wandelingen voor, van 4 tot 16 kilometer, in het hart van 
het Natuurpark van het Pays des Collines (gemeenten 
Elzele, Vloesberg, Frasnes, Mont-de-l’Enclus en, op 
de gemeente Aat, de dorpen Houtaing, Mainvault en 
Ostiches), gelegen in het noorden van Picardië Wallonië. 
Twee van de routes volgen eveneens het wandelknoop-
puntennetwerk van de Vlaamse Ardennen.   

Elk van de tien wandelingen is uitgebreid gedetailleerd 
en geïllustreerd: kaart van de knooppuntenroute, prak-
tische info, landschappelijke, erfgoedelijke, culturele 
en folkloristische bezienswaardigheden op en in de 
nabijheid van de tocht, coördinaten van toeristische 
attracties, informatiepunten, horecazaken op de weg... 
Elk circuit is ook een gelegenheid om zich te focussen 
op een streekproduct, een legende of een lokale per-
soonlijkheid. 

Daarnaast worden op de inhoudspagina’s de specifieke 
kenmerken van het landschap, het milieu, de folklore en 
het platteland gepresenteerd. Een gids met informatie-
punten, toeristische attracties, lokale producenten en 
nuttige boeken, evenals een kalender met feestelijkheden 
en andere praktische tips helpen de wandelaars om hun 
verblijf in het Natuurpark van het Pays des Collines voor 
te bereiden en op te luisteren. 

De tien wandelingen in de topogids « Pays des Collines » 
zijn mede geschreven door blogster Madame Bougeotte. 
Pauline Moulin, alias Madame Bougeotte, komt oor-
spronkelijk uit de stad Aat, op enkele kilometers van het 
Pays des Collines. Pauline, die antropologie gestudeerd 
heeft en gepassioneerd is door mensen, reizen en delen 
lanceerde in 2014 haar blog madamebougeotte.com. 
Het is met veel enthousiasme dat ze deze tien mooiste 
wandelingen in het Pays des Collines heeft ontdekt.  

De routes zijn gebaseerd op de knooppuntenbeweg-
wijzering die in 2017 door het Huis voor Toerisme van 
Picardisch Wallonië en het Agence de Développement 
Territoriale de Wallonie picarde-IDETA zijn opgesteld. 
Een totaal van 350 kilometer wandelroutes werden 
via het knooppuntensysteem bewegwijzerd in het 
Natuurpark van het Pays des Collines. Het knooppun-
tennetwerk van het Pays des Collines is daarnaast ook 
volledig aangesloten op het 850 kilometer wandelknoop-
puntennetwerk van de Vlaamse Ardennen en biedt de 
wandelaars en liefhebbers van prachtige landschappen 
zo’n 1.200 kilometer bewegwijzerde wandelroutes. 

 

Persbericht

Wapi te voet

Verschijning van de Topogids « Pays des Collines » 
- De 10 mooiste knooppuntenwandelingen in het 
Natuurpark van het Pays des Collines
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Doornik, 30 juli 2020 

De aan 10 euro in het Frans en in het Nederlands 
verkrijgbare topogids « Pays des Collines » is 
te koop in de toeristische informatiepunten 
van het Pays des Collines en op visitwapi.
be (op wapishop.be). De topogids vult de 
wandelknooppuntenkaart – Pays des Collines 
(350 km wandelknooppuntennetwerk – te koop 
voor 7 euro) aan, met een gedetailleerde focus 
op tien routes en de bezienswaardigheden 
van de streek.

Avec le soutien
du Commissariat Général 
au Tourisme.



DE WANDELUITGAVEN VAN HET HUIS VOOR 
TOERISME VAN PICARDISCH WALLONIË

•  Nieuwe Topogids « Pays des Collines » 
> 10 knooppuntcircuits, van 4 tot 16 km, in het 
Natuurpark van het Pays des Collines. Inclusief: 
gedetailleerde kaarten, presentatie van de regio, 
anekdotes, tips en praktische informatie om een 
verblijf in het Pays des Collines voor te bereiden 
en op te luisteren. 

Verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands.

Verkoopprijs: €10

•  Knooppuntenkaart Pays des Collines
> 350 km wandelknooppuntennetwerk in het 
Natuurpark van het Pays des Collines. Viertalige 
kaart (FR, NL, EN, DE).

Verkoopprijs: €7

•  WapiBox
> 50 bewegwijzerde wandelroutes doorheen heel 
Picardisch Wallonië. Inbegrepen: 8 artistieke en 
interpretatiecircuits. Verkrijgbaar in het Frans en 
in het Nederlands.

Verkoopprijs: €18,90 (artistieke en 
interpretatiecircuits ook individueel verkrijgbaar, 
€2/kaart)

•  OOST en WEST fietsknooppuntenkaarten
> 1.600 km fietsknooppuntennetwerk in heel 
Picardisch Wallonië. Twee viertalige kaarten (FR, 
NL, EN, DE).

Verkoopprijs: €7/kaart  

De uitgaven van het Huis voor Toerisme van 
Picardisch Wallonië zijn verkrijgbaar in alle 
toeristische informatiepunten et op visitwapi.be 
(op wapishop.be).

Séverine Stiévenart

Hoofd Marketing

E | stievenart@visitwapi.be 

M | +32 496 02 93 80

Perscontact - voor het Maison du Tourisme
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Blijf op de hoogte:
De website: www.visitwapi.be
Sociale media @Visitwapi
De Facebook pro-groep: Facebook.com/groups 
/PROvisitwapi

Neem contact met ons op:
info@visitwapi.be

Met de steun van

UNION EUROPEENNE

EUROPESE UNIE

Avec le soutien
du Commissariat Général 
au Tourisme.


