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De jaarlijkse Fiets en Wandelbeurs in Antwerp Expo is een uitgelezen gelegenheid om
een persconferentie te organiseren. Dat wisten ze ook bij Wallonië-Brussel Toerisme
(WBT) en ze maakten van de gelegenheid gebruik om de toeristische pers uit te
nodigen in de perszaal van Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan.
In tegenstelling tot sommige persconferenties
werd het geen saaie bedoening. Na de
inleiding en de praktische informatie door
Sonia Vyvermans, de vertegenwoordiger van
WBT voor Vlaanderen, kwam Kristien
Hansebout aan het woord. Zij werd door WBT
onder de arm genomen als deskundige in
toeristische fietszaken. Kristien is routebouwer
met een duidelijke voorkeur voor fietsen in
Wallonië. Met een zeer gesmaakte presentatie
wist ze het gezelschap te enthousiasmeren
met de initiatieven die ten zuiden van de
taalgrens op de tekentafel liggen, in de startblokken staan of reeds operationeel zijn.
Het is niet haalbaar om in dit bestek alle
nieuwigheden op te sommen. Daarom
fietsen we even in sneltreinvaart door
het aanbod:
- Waals Minister van Toerisme René
Collin roept 2016 tot ‘Jaar van de fiets in
Wallonië’
- Half maart verschijnt een nieuw gratis
fietsboek met 45 fietstochten in Wallonië
- Er wordt hard gewerkt aan de
uitbreiding van de knooppuntnetwerken
- ….
Conclusie: anders dan in Vlaanderen bestaat er in Wallonië geen overkoepelend
orgaan zoals Toerisme Vlaanderen om de verschillende initiatieven op elkaar af te
stemmen. Hierdoor is er geen uniformiteit wat betreft bewegwijzering of kaartmateriaal.
Toch wordt er hard aan gewerkt om het de fietser naar de zin te maken. In elke Waalse
provincie of regio worden er meer en meer arrangementen aangeboden met
mogelijkheden om te overnachten en te fietsen met bagage nabreng.

Meer informatie vind je op:
- http://www.parkoers.be/pers/persconferentie.pdf
- www.wallonie-toerisme.be
- www.fietseninwallonie.be
Perscontact
- Sonia Vyvermans, areamanager en vertegenwoordiging Vlaanderen, sv@belgietoerisme.be
- Kristien Hansebout, parkoersbouwer en ervaringsdeskundige, kristien@parkoers.be
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