
Intercommunale IDETA

Rue Saint Jacques, 11

B-7500 TOURNAI

Tel.: 00 32 69 35 42 85

E-mail: info@tournaisis.be

Partners | Conseil général du Nord (F), Toerisme Oost-Vlaanderen (VL), 

Intercommunale LEIEDAL (VL), Région flamande-Waterwegen 

en Zeekanaal (VL), Comité départemental du Tourisme de l’Aisne 

(F),Thiérache Développement (F), Maison du Tourisme de la Botte du

Hainaut (W), Ministère Wallon de l’Equipement et des Transports -

Direction des voies hydrauliques (W), Communauté de Communes

du Pays des Trois Rivières (F).

Totaal budget | € 3.266.239,00 waarvan € 1.384.588,00 EFRO

Website | www.rando-nature.be

Doelstelling
Dit project beoogt de professionalisering van de sector van de rou-

tegebonden recreatie. Om dat doel te bereiken stimuleert het project 

de verenigingen die op dat vlak actief zijn, verzorgt het het beheer van 

de routenetwerken en zorgt het voor een goede toeristische positio-

nering van het betrokken gebied in de Euroregio. Dat gebeurt door 

het aantal bewegwijzerde routes en het aanbod op het vlak van rou-

tegebonden recreatie uit te breiden, meer toeristen aan te trekken, 

de toeristische aanbiedingen en producten beter te structureren, de 

uitwisselingen en het grensoverschrijdende verkeer te bevorderen en 

door wandelfiches, kaarten en routebeschrijvingen uit te geven.  

Les Amis du Site Abbatial de Saint-Michel en Thiérache

Place Rochefort, 36  

F-02830 Saint-Michel

Tel.: 00 33 3 23 58 05 09

E-mail: festival-saint-michel@laposte.net

Partner | Le Château de Chimay (W).

Totaal budget | € 1.386.500,02 waarvan € 554.600,00 EFRO

Doelstelling
Dit project omvat de samenwerking tussen het festival van de 

abdij van Saint-Michel in Thiérache (Tierasse) en het festival en 

de internationale wedstrijd voor barokzang in Chimay. Beide 

festivals hebben de handen in elkaar geslagen en een gemeen-

schappelijk communicatiebeleid uitgewerkt om de uitstraling 

en de bekendheid van hun manifestaties te vergroten. Door de 

netwerkvorming nemen de bezoekersaantallen en de publieks-

uitwisselingen toe. 
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