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Lancering ‘Grensgevallen’, een nieuwe wandelgids met vijf routes 
op de taalgrens in de Vlaamse Ardennen 
 

Wandelaars die houden van bossen, panorama’s en een mondje Frans, hoeven niet 

naar het verre zuiden van België te rijden. Met de nieuwste publicatie van Toerisme 

Oost-Vlaanderen krijgen ze een gids met vijf wandelroutes in handen, die hen op en 

over de taalgrens brengt, van de Vlaamse Ardennen naar het Pays des Collines en 

weer terug. ‘Grensgevallen’ werd vandaag voorgesteld in het Muziekbos in Ronse.   

Met een netwerk van 850 kilometer aaneengesloten wandelpaden mag de 

Oost-Vlaamse regio Vlaamse Ardennen zich sinds 2017 een Wandelwalhalla 

noemen. Dit fabelachtige landschap heeft alles om dag- en weekendtoeristen 

het gevoel te geven ver van huis te zijn. Met haar derde publicatie uit een 

nieuwe serie wandelgidsen voegt Toerisme Oost-Vlaanderen daar een extra 

exotische toets aan toe. Met de nieuwe gids Grensgevallen stappen 

natuurliefhebbers vanop de hoogste punten in de Vlaamse Ardennen de 

taalgrens over naar het sprookjesachtige Pays des Collines in de Waalse 

provincie Henegouwen. De vijf routes uit de gids sluiten op elkaar aan, wat 

goed nieuws is voor echte doorstappers, die twee of meerdere routes kunnen 

combineren. Knooppuntbordjes wijzen de weg en houden je op het juiste pad.  

‘Ook in het verleden hadden we taalgrenswandelroutes,’ zegt gedeputeerde-voorzitter van Toerisme 

Oost-Vlaanderen Eddy Couckuyt. ‘Maar toen hadden we in dit deel van de Vlaamse Ardennen nog 

geen knooppuntennetwerk en dus ook geen aansluiting op het netwerk van Picardisch Wallonië. Sinds 

2017 stap je via de Oost-Vlaamse netwerken Getuigenheuvels en Bronbossen zó het Waalse netwerk 

Pays des Collines binnen, door een landschap dat bij beide buren even idyllisch is en waar de 

bewoners even hartelijk zijn, ook al spreken ze een andere taal.’ Grensgevallen richt zich voor de volle 

honderd procent op liefhebbers van het betere benenwerk. De vijf routes zijn tien tot zestien 

kilometer lang en doorkruisen uitgestrekte beukenbossen en glooiende akkers en weiden, en geven 

zo zicht op de rollende heuvels aan beide zijden van de taalgrens. Talrijke B&B’s en vakantiehuizen 

liggen er zo goed als óp de wandeltrajecten. Overnachten, meteen op pad gaan en ’s avonds luxueus 

genieten van een heerlijke maaltijd en een gezellig bed is een troef die Grensgevallen tot een 

hebbeding voor weekendstappers maakt. Een extra troef onderweg zijn enkele nieuwe 

gestroomlijnde rustbanken – of Sinnenbanken – op pittoreske locaties, zoals de Geuzentoren in het 

Muziekbos, met een uitzonderlijk zicht op de omringende natuur. Deze infrastructuur werd 

gedeeltelijk gefinancierd door Toerisme Vlaanderen.  

 

 



*** 

Grensgevallen is een publicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Toerisme 

Vlaamse Ardennen. De wandelgids kost 6 euro en bestel je best via www.tov.be/grensgevallen. Voor 

inspiratie over wandelen in de Vlaamse Ardennen kun je terecht op www.wandelwalhalla.be.    

*** 

Voor meer informatie, contacteer: 

Steven De Backer  
steven.de.backer@oost-vlaanderen.be 
+32(0)9/267.70.46. 
www.sector.tov.be/pers/ 

 
Beeldmateriaal vind je op de beeldbank van Toerisme Oost-Vlaanderen en kan je vrij 
downloaden en plaatsen, mits vermelding van de auteursrechten:  
©Toerisme Oost-Vlaanderen / David Samyn 
 
Nog geen login voor de beeldbank? Vraag hier een login aan. 
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