
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
Dankzij de Franse gastregio Champagne-
Ardenne werd de opening van de Fiets en 
Wandelbeurs in Antwerp Expo een 
wervelend gebeuren. De pers en 
genodigden werden onthaald door Ben 
Weyts, Vlaamse minister van Toerisme, 
Bernard Valero, Frans ambassadeur in 
België en mevrouw Pillière, voorzitter van 
Champagne-Ardenne Tourisme.  
 
Ben Weyts stelde dat: “Op fietspaden wordt 
niet bespaard. Ik investeer volop in woon-
werkverkeer op twee wielen. Ook in de komende jaren ga ik het investeringsniveau 
minstens op peil houden. Ik blijf geld vrijmaken voor meer en betere fietspaden” aldus 
de minister.  
Woon-werk- en woon-schoolverkeer met de 
fiets wordt voor steeds meer mensen een 
alternatief. De Vlaamse Regering investeert 
sterk in nieuwe infrastructuur, zoals 
fietssnelwegen tussen de steden. De 
investeringen in fietspaden renderen 
ondertussen ook voor de toeristische sector. 
Rond de Vlaamse fietsroutenetwerken 
kunnen heel wat toeristische ondernemingen 
bloeien.  
 
Mevrouw Pillière vertelde dat de Belgen de 
derde belangrijkste buitenlandse klanten zijn met bijna 20% van de totale 
overnachtingen (245 000 overnachtingen hotel en camping) en een stijging van 11 % in 
de traditionele hotels in 2014. Champagne blijft een belangrijk aspect voor de Belg. In 
2013 werden bijna 10 miljoen flessen champagne naar ons land verzonden. 
Al 10 jaar lang heeft de regio Champagne-Ardenne een regionaal plan voor fietsroutes 
en groene wegen (Schéma Régional des véloroutes en voie vertes) die het volledige 
fietsnetwerk weergeeft. Die strategie geeft prioriteit aan vijf gestructureerde routes 
(waarvan 500 km aan groene wegen en 700 km aan routes met weinig verkeer). 
 
Na de toespraken was het de beurt aan confréries met het sableren van champagne, 
het uitreiken van oorkondes en het opnemen in de confréries van de voornaamste 
genodigden. 
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Wie geïnteresseerd was in 
fietstoerisme kon na de toespraken 
terecht in de Paarse zaal voor een 
aansluitende persconferentie waar 
de regio Champagne-Ardenne zijn 
fietsroutes en logiesmogelijkheden 
kwam voorstellen. De regio ligt op 
minder dan drie uur van Antwerpen. 
Fietstoeristen vinden er kwalitatief 
hoogstaande verhuurders en 
logiesbedrijven, die te herkennen zijn 
aan het keurmerk ‘La Champagne à 
vélo’ en ‘Les Ardennes à vélo’. 
Fietsen gebeurt in alle comfort, in 
een streek met een rijke culturele en 
gastronomische traditie. 
 
De regio Champagne-Ardenne heeft bezoekers veel te bieden: een rijke 
verscheidenheid aan historisch en cultureel erfgoed, ongerepte natuur en natuurlijk … 
champagne. De regio bestaat uit vier departementen. Meest noordelijk ligt Ardenne, 
bekend om zijn bossen en de valleien van de Maas en de Semoy (zoals de Semois 
daar heet). De belangrijkste stad is Charleville-Mézières, de wereldwijde hoofdstad van 
het poppentheater. De drie departementen van de Champagne zijn genoemd naar drie 
rivieren: de Marne, de Aube en de Haute-Marne. Reims is de toegangspoort tot de 
streek. Ten zuiden van de stad strekken de wijngaarden zich uit tot Epernay, de 
hoofdstad van de Champagne. In de Eerste Wereldoorlog was de Marne het toneel van 
grote veldslagen en een jarenlange loopgravenoorlog. 
 
Perscontact: 
- Kim Taylor - kim.taylor@atout-france.fr 
- Meer informatie: www.rendezvousenfrance.com  
 
Foto’s 

1) Van links naar rechts: Koen Kennis - Antwerps schepen voor toerisme, Ben 
Weyts - Vlaamse minister van Toerisme, Theo Jorna - organisator van de beurs, 
Bernard Valero - Frans ambassadeur 

2) Het sableren van de champagne door Myriam Thijs, reisjournaliste 
3) Het knippen van het lint door de personaliteiten 
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