
  

 
 

 

 

 

Resultaten van het project 

De projectpartners hebben ‘good practises’ uitgewisseld 

(over verplaatsingen per fiets), gemeenschappelijke 

innoverende projecten gecreëerd (Ecolodges), ze vieren 

geregeld samen hun territoriale samenwerking rond de 

Leie en brengen het potentieel van de Leiestreek tot 

leven. Het toeristische netwerk rond het industriële 

erfgoed wordt gevaloriseerd en een 

grensoverschrijdende toeristische gids werd uitgegeven 

(NL en FR). Alles bij elkaar kunnen we stellen dat de 

toeristische samenwerking in de Leiestreek een 

voorbeeld kan zijn voor andere domeinen waarin een 

dergelijke samenwerking mogelijk is in een gebied zoals 

dat van de toeristische Leiestreek.  

 

Het project ‘Leiestreek, van bron tot monding’, is een samenwerking tussen een groot aantal partners in 

Noord-Frankrijk en Vlaanderen. In tien jaar tijd is de Leie de ruggengraat geworden van de toeristische 

projecten tussen Lisbourg en Gent, van bron tot monding. De projectpartners hebben het potentieel van deze 

streek ontdekt en staan open voor de diversiteit van hun buren. Op die manier zijn ze erin geslaagd om van de 

Leie een belangrijke toeristische bestemming te maken. 

 

Project Leiestreek, van bron tot monding 

Doelstellingen van het project 

De projectpartners verdiepen en versterken de contacten 

tussen de toeristische spelers in de Leiestreek. Ze zetten 

ook initiatieven op touw om de vrijetijdssector te 

professionaliseren en zodoende van deze streek een 

waardevolle toeristische bestemming te maken.  

Hun acties draaien rond zeven krachtlijnen: ontwikkeling 

en promotie van het erfgoed, valorisatie van het 

riviertoerisme, inrichten van recreatieve routes, 

streekgastronomie, grensoverschrijdende onthaalpunten, 

netwerkvorming en professionaliseren van de partners 

(taalcursussen, workshops, colloquia, beurzen, enz.).  

 

Websites: www.toerismeleiestreek.be en www.lys-sans-frontieres.org 

 

Partners 
 Westtoer (Brugge) 

 Toerisme Leiestreek (Kortrijk) 

 Lys sans Frontières (Sailly-sur-la-

Lys) 

 Communauté de Communes 

Artois-Lys (Lillers) 

 Stad Waregem 

 Communauté de Communes 

Flandre-Lys (La Gorgue) 

 Gemeente Zwevegem 

 Ville d’Armentières 

 Ville d’Aire-sur-la-Lys 

 Gemeente Sint-Martens-Latem 

 Gemeente Ingelmunster 

 Stad Roeselare 

 Gemeente Wevelgem 

 Gemeente Dentergem 

 Commune de Fiefs  

 Ahoi vzw (Kortrijk) 

 Stad Deinze 

 Stad Gent 

 Stad Harelbeke 

 Stad Izegem 

 Stad Kortrijk 

 Gemeente Kuurne 

 

Enkele veelzeggende cijfers (2008-2011) 

 14.000 personen hebben boottochten gemaakt.  

 Meer dan 140.000 personen hebben deelgenomen 

aan het Fietsfeest en de Leiefeesten.  

 Gedurende het eerste openingsjaar hebben 10.000 

personen de gerestaureerde machinezaal van 

Zwevegem bezocht. 

 4.800 personen werden onthaald om toeristische 

documentatie uit te wisselen, voor opleidingen, 

deelname aan de activiteiten in het 

grensoverschrijdend toeristisch centrum van Leie-

zonder-grenzen in Sailly-sur-la-Lys. 

 3 Ecolodge-dorpen werden gerealiseerd in Halluin, 

Sailly-sur-la-Lys en Haverskerque. Ook in Fiefs en 

Mont-Bernanchon worden momenteel Ecolodge-

dorpen gebouwd.  

  

Totaal budget: 

€ 14.517.523,38  

FEDER :  

€ 4.968.454,75  

 Stad Menen 

 Gemeente Spiere-Helkijn 

 Toerisme Kortrijk 

 Toerisme Oost-Vlaanderen 

(Gent) 

 VVV West-Vlaamse 

Scheldestreek (Bossuit) 

 Stad Wervik 

 Gemeente Wielsbeke 

 Gemeente Zulte 

 Ville d’Halluin 

 Ville de Saint-Venant 

 Ville de Lespesses 

 Ville de Ham en Artois 

 Ville de Gonnehem 

 Office de Tourisme (OT) du Pays 

de la Lys Romane 

 Les amis du Bastion Nord de 

Saint-Venant 

 Ville d’Erquinghem-Lys 

 Communauté de Communes du 

Pays d’Aire 

 Ville de Sailly-sur-la-Lys 

 Ville de Wittes 

 Ville de Comines-Warneton 

 B.W.M. ‘t Veer, beschermde 

werkplaat Menen 

 

Periode:  

1 januari 2008  

31 december 

2014 

http://www.toerismeleiestreek.be/

