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De gemeente Waimes is de Belgische
laureaat van de prijs EDEN. EDEN
staat voor European Destinations of
Excellence,
een
project
dat
modelbestemmingen
voor
een
duurzame toeristische ontwikkeling
over de hele Europese Unie promoot.
Het project bestaat uit een landelijke
wedstrijd, die elk jaar plaatsvindt, voor
kleine en middelgrote ondernemingen
met als objectief in elk Europees land
een toeristische bestemming bij uitstek
te detecteren die voldoet aan de
opgelegde criteria. Dit jaar is het
thema ‘Toerisme en lokale economie.’
De prijs wordt in december te Brussel uitgereikt.
De jury van de wedstrijd heeft de troeven
van Waimes als volgt toegelicht: “ De
bestemming heeft zijn gastronomisch en
multisektorieel toeristisch aanbod op de
voorgrond
geplaatst:
een
mooie
samenwerking tussen de publieke en privé
sector,
de
restauranthouders
en
producenten,gastronomie en toerisme werd
getoond. De gemeente wordt gefeliciteerd
met haar unieke toeristische ervaring op
gebied van duurzaamheid, cultureel,
economisch en milieuvlak en voor het
integreren van de plaatselijke acteurs.
Zeker het meertalig aspect wordt gewaardeerd.
“Tijdens het bezoek aan Waimes op 1 juni jl werd de nationale jury verleid en overtuigd
door alle participanten die alle zeilen bijzetten: receptie in Kasteel Reinhardstein waarbij
de acteurs waren uitgedost in Middeleeuwse kledij, het tonen van een film gemaakt met
een drone, welke de toeristische sites op een buitengewone manier toont en door een
proeverij met lokale produkten. Denk dan aan speciale bieren (Ovifat, Reinhardstein,
Bellevaux), ambachtelijk gebakken brood, specifieke vleessoorten (o.a. jachtproducten,

gevogelte uit de biohoeves, forellen uit Ondenval, de kazen van rauwe melk (Le
Trouffleur, Le Valet), confituur, gelei en siroop, mosterd en gin uit Raeren,
moestuinproducten enz.
Waimes telt 28 restaurants, waarvan er 15 worden vermeld in de culinaire gidsen Gault
Millau en Michelin. Met Le Menuiserie is er zelfs een sterrenzaak. Volgens de
organisatie telt Waimes in de categorie gemeentes tot 7000 inwoners het meeste
aanbod van heel Wallonië. Ook telt men 25 streekproducenten. Daarvan toonden er 15
hun kunnen op het gastronomisch feest in het park van Hotel Domaine des Hautes
Fagnes, georganiseerd door de Vereniging van Meesterkoks ‘Waimes Lekkerbek
Toerisme’, de dienst Toerisme ‘Het Land van de Hoge Venen’ en het Hotel des Hautes
Fagnes. Het hotel dat een grondige facelift krijgt met een nieuw zwembad, dertig extra
kamers en drie vergaderzalen.
Nieuwe toeristische initiatieven
Maar je hoeft niet alleen de Hoge Venen te proeven, de dienst toerisme heeft ook nog
andere troeven. Op loopafstand van het hotel ligt ‘Le signal de Botrange’, zeker een
hotspot waar men in de toekomst de infrastructuur nog gaat vernieuwen (o.a. parking)
en er visuele elementen in het landschap worden verwerkt, die verwijzen naar een
nieuw project ‘L’Eastorium de Botrange’. Een circuit doorheen de geschiedenis, met
een voetgangerspad van 9 km en een autocircuit, dat je ook naar Malmedy voert.
Bedoeling is de periode 1815 tot 1925 te evoceren, de periode van transitie Duitsland –
België. Er komt een begeleidende brochure cq folder om één en ander te duiden op de
tocht. Denk daarbij aan 200e verjaardag van het Verdrag van Wenen, de Eerste en
Tweede Wereldoorlog (Verdrag van Versailles, de butte Baltia en tal van grensstenen).
2016 wordt ook het ‘Jaar van de Fiets’ voor Waimes. Waimes ligt op het kruispunt van
twee Ravels. Er wordt een arrangement uitgewerkt voor een vierdaagse fietstocht.
Slapen kan in de ‘Bed and Bikes’. De voorbije zes maand is het fietstoerisme met 25
procent toegenomen. Vooral fietsers met e-bikes uit Duitsland worden genoteerd, naast
Vlamingen uit Antwerpen en Oost- West Vlaanderen, welke 45 tot 55 procent van het
bezoekerspotentieel uitmaken.
Het toerisme in de regio is een belangrijke economische en culturele factor. Waimes telt
85.000 overnachtingen per jaar. Er komen zo’n 200.000 dagtoeristen naar de Hoge
Venen, het meer van Robertville, de skipistes en het kasteel van Reinhardstein. Het
globaal geschat zakencijfer is 25 miljoen euro per jaar en levert 300 directe en indirecte
arbeidsplaatsen op.
Geplande manifestaties:
Actie ‘Oh de Smaak’ oftewel recepten van goed eten op basis van streekproducten en
grootmoeders keuken (3 tot 30 oktober 2015)
Paddenstoelenweekend (3/4 oktober 2015)
Fruit persen in het Huis van het Natuurpark (7 oktober)
‘Lekkerbekken terrassen’ ( mei en juni 2016)
Feest van de Smaak op dak van België (september 2016)
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