
lEIESTREEK

Partners | Toerisme Leiestreek (VL), Communes de Nieppe (F), Saint-

Venant(F), Steenwerck(F), Merville (F), Sailly sur la Lys (F), Erquighem 

sur la Lys (F), Halluin (F), Aire sur la Lys (F), Communauté de Commu-

nes du Pays d’Heuchin (F), Communauté Artois-Lys (F) Zwevegem (VL), 

Alvegem(VL), Waregem(VL),Harelbeke(VL), Wervick(VL), Diksmuide (VL), 

Ingelmunster(VL), Wevelgem (VL),Izegem (VL), Menin (VL), Westtoer (VL), 

Province de Flandre occidentale (VL),VVV Dadizele (VL), VVV West-

Vlaamse Scheldestreek (VL), Kortrijk Bruisende Stad (VL).

Totaal budget | € 3.892.780,01 waarvan € 1.439.390,75 EFRO

Doelstelling
Dit project wil een band tot stand brengen tussen de gemeenten van 

de Leievallei, van bron tot monding. Met dat doel werken de project-

partners aan de validering van het culturele, industriële en toeristische 

erfgoed van de streek, promoten ze de toeristische troeven en het 

grensoverschrijdende natuurgebied, en streven ze ernaar de bevolking 

dichter bij elkaar te brengen. Dankzij dit project kon het imago van de 

streek verbeterd worden, werden in alle gemeenten Leiefeesten ge-

houden, werden in Nord-Pas de Calais boottochten op de Leie geor-

ganiseerd, werden, door middel van grensoverschrijdende ‘Eductours’ 

(excursies), de contacten tussen de partners aan beide kanten van de 

grens verder uitgebouwd en werden grensoverschrijdende toeristische 

producten gecreëerd. 

Ook realiseerde het project voorzieningen en infrastructuur om het 

onthaal van de grensoverschrijdende toeristen te verbeteren: twee-

talige bewegwijzering, meer grensoverschrijdende recreatieve routes 

langs de oevers van de Leie. 
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lEIESTREEK
Fase 2

Partners | Toerisme Leiestreek vzw (VL), Lys sans frontières (F), Ville 

d’Aire / La Lys (F), Ville de Saint-Venant (F), Office de Tourisme de la Vallée 

de la Lys (F), Ville de Nieppe (F), Voies Navigables de France (F), Ville 

d’Erquinghem Lys (F), Ville d’Halluin (F), Communauté de Communes Ar-

tois – Lys (F), Communauté de Communes Flandre Lys (F), Ville de Fiefs (F), 

Ville d’Armentières (F), Commune d’Avelgem (VL), Ville de Waregem (VL), 

Commune de Zwevegem (VL), Commune de Wielsbeke (VL), VVV West-

Vlaamse Scheldestreek (VL), Kortrijk Bruisende Stad vzw (VL), Commune 

de Deerlijk (VL), Westtoer apb (VL).

Totaal budget | € 3.780.320,36 waarvan € 1.227.460,42 EFRO 

Website |  www.toerisme-leiestreek.be  

www.lys-sans-frontieres.org

Doelstelling
Tijdens de tweede fase van het project Leiestreek werd het netwerk 

tussen alle grensoverschrijdende partijen, dat gevormd wordt door 

Lys sans Frontières en Toerisme Leiestreek, verder versterkt en uit- 

gebreid. Een groot aantal nieuwe gemeenten en plattelandsge-

meenschappen hebben zich tijdens de tweede fase bij het netwerk 

aangesloten en dragen op die manier hun steentje bij om van de 

Leievallei een echte toeristische en recreatieve trekpleister te ma-

ken over de hele lengte van de rivier, van bron tot monding.
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Provincie West-Vlaanderen

Leopold III-laan 41

B-8200 Sint-Andries (Brugge)

Koen Vanneste 

Tel.: 00 32 56 24 99 97

E-mail: koen.vanneste@west-vlaanderen.be

Association Lys sans frontières

3335, rue de la Lys F- 62840 SAILLY SUR LA LYS

Valérie Grimbert

Tel.: 00 33 3 21 25 10 68

E-mail: contact@lys-sans-frontieres.org




