
Ter gelegenheid van de krokusvakantie stelt het Maison 
du Tourisme van Picardisch Wallonië zijn nieuwe 
gratis kaarten voor met wandel- en fietsroutes aan 
de andere kant van de grens! Deze kaarten en andere 
grensoverschrijdende wandel- en fietsproducten zijn 
ontwikkeld door het Maison du Tourisme van Picardisch 
Wallonie en zijn partners in het kader van verschillende 
INTERREG-projecten.

HET GRENZENSPEL  
Een ludieke mobiele applicatie

Deze grensoverschrijdende route 
van 35 km is gewijd aan het thema 
‘smokkelhandel’ en loopt tussen de 
steden Wervik (BE), Wervicq-Sud (FR), 
Comines (FR), Warneton (BE), Mesen (BE), 
Heuvelland (BE) en Hollebeke (BE). Het 
parcours steekt acht keer de grens over 
en via de app moeten de deelnemers een 

reeks vragen beantwoorden en verschillende opdrachten 
uitvoeren. Een ideaal spel voor kinderen vanaf 10 jaar én 
voor volwassenen!

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met 
Westtoer en La Tangente (FR) in het kader van het Europese 
INTERREG-project TOURISM LAB. Ze is gratis te verkrijgen 
in de informatiepunten van de partners.

AUDIOWANDELING  
In het spoor van Monique

Ontdek aan de hand van tien 
audiofragmenten de avonturen 
van Monique, alias Henriette 
Hanotte, een verzetsstrijdster die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 135 
geallieerde piloten hielp. Tijdens dit 
grensoverschrijdende wandelcircuit 
van 10 km tussen Rumes (BE) en 
Bachy (FR) steekt u de grens over 

en wordt u ondergedompeld in deze bijzondere sfeer van 
de Tweede Wereldoorlog en de verzetsacties.

Deze audiowandeling is tot stand gekomen in samenwerking 
met La Tangente (FR) in het kader van het Europese INTERREG-
project TOURISM LAB. Alle informatie om de gratis kaart en 
de audiofragmenten te downloaden vindt u op visitwapi.
be (onder de rubriek “Wandelen” > “audiowandelingen”).

KAART 10 HEUVELS OP EEN RIJ  
10 wandel- en fietsroutes voor het ganse gezin

Deze uitgave nodigt u uit de heuvels te 
ontdekken die zich uitstrekken van west 
naar oost, van Watten in Frankrijk over 
Kemmel in Vlaanderen tot de Hoppeberg 
(La Houppe) in Wallonië, aan de hand van 
10 wandel- en fietsroutes rond de heuvels.

In de heuvelachtige landschappen zullen 
deze routes u de bijzondere identiteit van 
elk van deze heuvels van Noord-Frankrijk, 

Vlaanderen en Picardisch Wallonië onthullen. Bewonder de 
negen monumentale structuren langs deze heuvelroute en 
laat u meevoeren door de podcasts van Millie en Balthazar, 
die hun dolle avonturen met u delen (vanaf eind maart). 

Er worden drie wandelingen in Picardisch Wallonië 
voorgesteld: “De legende van Liedericq” op de Mont-
de-l’Enclus (5,6 km) en “Te voet op ontdekking van de 
Hoppeberg in het Pays des Collines” (8,2 km) ; “De dichters 
van de rijzende zon” op de Mont-Saint-Aubert (7,8 km - let 
op: de parking op de top van de heuvel wordt vanaf half 
februari heringericht).

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met 
Destination Coeur de Flandre (FR), Westtoer (NL) en de 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre (FR) in 
het kader van het Europese INTERREG-project RURALITÉ. 
Ze is gratis te verkrijgen in de informatiepunten van de 
partners en op wapishop.be.

ROADBOOK OVER HELLINGEN & HEUVELS   
3 lussen van 135 tot 195 km voor sportieve fietsers

Dit roadbook hoort bij de kaart van de 
Heuvelroute en is vooral bedoeld voor 
sportieve fietsers. De heuvelroute omvat 
ook enkele legendarische beklimmingen 
zoals de Muur van Geraardsbergen, de 
Paterberg, de Koppenberg, de Kasselberg 
of Mont-Saint-Aubert ... Het roadbook 
nodigt u uit deze beroemde kasseistroken, 
die het toneel zijn geweest van grote 
sportieve krachttoeren, te bedwingen. 

Persbericht

Maison du Tourisme van Picardisch Wallonië –  
Wandel- en fietsideeën voor de krokusvakantie

Het Maison du Tourisme van Picardisch Wallonië stelt 
zijn nieuwe grensoverschrijdende wandel- en fietskaarten voor
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In de voetsporen van Monique

Grensoverschrijdende herinneringsroute
Deze grensoverschrijdende herinneringsroute neemt u mee in de voetsporen van Henriette 
Hanotte, een jonge vrouw uit Rumes die, tussen 1942 en 1944, onder de oorlogsnaam ‘Monique’, 
135 geallieerde piloten de grens tussen België en Frankrijk hielp over te steken. 
Vanuit Rumes (of Bachy) ontdekt u een van de ontsnappingsroutes van het netwerk ‘Comète’ 
waar ‘Monique’ haar steentje aan bijdroeg. U treedt in haar voetsporen en in die van de Amerikaanse, 
Engelse, Australische, Canadese, Poolse, Franse, Belgische... piloten die langs de uitgestrekte vlaktes 
gebruik maakten van de clandestiene routes tussen Rumes en Bachy.
In de voetsporen van ‘Monique’, geniet van dit authentieke platteland met zijn landschappen 
van kleibodems die nog haast ongerept zijn gebleven.
Vind de gedetailleerde kaart van het circuit op de Interpretatie Kaart  
«In de voetsporen van Monique», in de Wapibox «Ontdekkingswandelingen»
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Place de la Liberté 
F-59830 Bachy
GPS : 50.5531 | 3.25970

Place Roosevelt
B-7610 Rumes
GPS : 50.552905 | 3.306483

V

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingMicro-projet | Microproject

Monique BACHY RUMES

Dans les pas  
de Monique

Gemeente : Rumes - Bachy
Hoogteverschil : 42 m 

 3 : 00

BEWEGWIJZERDE ROUTE

Picardisch  
Wallonië te voet

NEEM DE WAPIBOX  
ONTDEKKINGSWANDELINGEN 
OP WWW.WAPISHOP.BE

10€

Meer info?
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
www.visitwapi.be

een probleem op het netwerk tijdens uw wandeling?een probleem op het netwerk tijdens uw wandeling?
Meld het door een e-mail te sturen naar visithainaut.be

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional  
E.R. : N. Plouvier - Maison du Tourisme de Wallonie picarde ASBL  
Photos : © MDT Wapi, C.Cardon

BACHY RUMESTourism Lab

 

MEER 
WETEN?

Laat u meevoeren door 
een van onze audiocapsules.

Op een bepaald moment tijdens 
de wandeling hoort u een boeiend 

verhaal, onuitgegeven historische feiten 
of gewoon amusante anekdotes... 
Kortom, een auditieve ervaring die 

u niet mag missen!
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Séverine Stiévenart
E | stievenart@visitwapi.be

T | +32 69 78 98 17 

M | +32 496 02 93 80

Perscontact - voor het Huis voor Toerisme

MEER INFO OP:

Website: www.visitwapi.be
Sociale media @Visitwapi
Contacteer ons: info@visitwapi.be

Dit roadbook is bestemd voor liefhebbers van sensatie en 
duizelingwekkende hellingen, met drie fietslussen van 135 
tot 195 km in de Frans-Belgische grensstreek. 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met 
Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen en het Département 
du Nord in het kader van het Europese INTERREG-project 
EUROCYCLO. Ze is gratis te verkrijgen op wapishop.be.

ROADBOOK EUROVELO 5 
245 km in 5 etappes voor fietsers

EuroVelo 5, ook bekend als de “Via Romea 
Francigena”, is een EuroVelo-fietsroute 
die deel uitmaakt van een programma 
voor de inrichting van fietsroutes op 
Europese schaal. De route is 3.200 km 
lang en verbindt Canterbury in Engeland 
met Brindisi in Italië, via Picardisch Wallonië 
uiteraard! 

Het roadbook biedt 245 km fietsplezier 
in de natuur en langs de bruisende metropolen Lille en 
Brussel, tussen Frankrijk en België, langs kanalen en rivieren. 
De route is opgedeeld in 5 etappes van gemiddelde lengte 
(van 37 tot 71 km), zodat u ook de tijd hebt om de regio te 
ontdekken. 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met 
Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen, Pas-de-Calais 
Tourisme en het Département du Nord in het kader van 
het Europese INTERREG-project EUROCYCLO. Ze is gratis 
te verkrijgen op wapishop.be.

ROADBOOK WAPITOUR 
Met de fiets naar de 4 uithoeken van Picardisch Wallonië

Deze 142 km lange fietsroute, die u in 
meerdere opeenvolgende dagen, etappe 
per etappe of gecombineerd met uw 
eigen route kunt afleggen, neemt u mee 
op een adembenemende tocht doorheen 
Picardisch Wallonië.

Wapitour is een gevarieerde route doorheen 
twee natuurparken: in het Département 
du Nord ontdekt u het Pays des Collines 

met zijn heuvels en bossen, voordat u terugkeert naar de 
oevers van de Schelde. De route loopt voornamelijk langs 
de Schelde en de Dender. Het traject zal u als koppel, met 
uw gezin of met uw vrienden ongetwijfeld weten te bekoren! 

Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van het 
Europese INTERREG-project EUROCYCLO. Ze is gratis te 
verkrijgen op wapishop.be.

Tourism Lab Ruralité Eurocyclo


