
Toerisme

Het parelsnoer
BescHrijving van Het project
Met dit project willen de partners van de grensoverschrijdende regio, met zijn talrijke vaarroutes en circuits, 
op korte termijn een volwaardige toeristische bestemming maken. 

Ze steunen, stimuleren en promoten nieuwe toeristische producten op en rond het water die het parade-
paardje moeten worden van de grensoverschrijdende regio. Ze bekijken hoe ze best commercieel te werk 
gaan om de grensoverschrijdende regio optimaal te exploiteren als toeristische trekpleister. Zo stimuleren 
ze pleziervaarders om binnen het bestaande netwerk van de ene naar de andere haven te varen, verhuur-
ders van plezierboten en passagiersboten om zich op het grondgebied te vestigen, bezoekers om een boot 
te kopen of te huren, een tocht te maken op en rond het water, te wandelen langs de oevers, de groene 
fietsroutes of de RAVeL-routes te verkennen, enz.

Er worden partnerships afgesloten en geformaliseerd om het toerisme in goede banen te leiden. Daarnaast 
wordt geïnvesteerd in veilige aanlegsteigers voor de professionelen.

acties
De partners willen het aanbod diversifiëren en aantrekkelijker maken met het oog op een verdere econo-
mische ontwikkeling van de sector. Daarom moedigen ze een nieuwe verhuurvorm van plezierboten aan. 
Daarnaast richten ze een documentatiecentrum op voor de professionelen die een toeristische of een andere 
route willen uitwerken. Ten slotte worden er meer grensoverschrijdende elementen toegevoegd aan de toe-
ristische en de culturele animaties die elk jaar op het water georganiseerd worden. Ook ontvangt elke ple-
ziervaarder een «Passe-Ports» (havenpas) als een soort klantenkaart. 

Daarnaast bestuderen de partners ook of er een markt bestaat voor de verhuur van private woonboten. 
Aan toekomstige eigenaars van plezier- of passagiersboten geven ze een dossier met alle praktische infor-
matie over beide landen.

Ook informatie- en communicatietechnologieën (ICT) worden ingezet: een website, een grensoverschrij-
dende nieuwsbrief en een grensoverschrijdend geografisch informatiesysteem (GIS) waarmee de pleziervaarders 
zelf tochten kunnen uitstippelen.

Elk jaar wordt het project uitgebreid gepromoot via reclame in de pers, beurzen, promotionele gadgets, 
onthaal, persconferenties en éducotours (verkenningsreizen).

gegevens
E-mail: f.dupagny@crt-nordpasdecalais.fr
Website: http://www.larueeversleau.eu

projectpartners

•	projectleider
comité régional de tourisme nord-pas de calais
6, Place Mendès France, BP99
F - 59028 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.20.14.57.57
E-mail: f.dupagny@crt-nordpasdecalais.fr

•	partners / geassocieerde partners
voies navigaBles de France
F - 62408 Béthune cedex
Tel.: +33-(0)3.20.15.49.70
E-mail: sn-nord-pas-de-calais@equipement.gouv.fr

Fédération du tourisme de la province  
de Hainaut
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)65.36.04.64
E-mail: federation.tourisme@hainaut.be

service puBlic de Wallonie - dg02
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)65.39.96.10
E-mail: marc.michaux@spw.wallonie.be
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geBied Waarop Het project Betrekking HeeFt

Financiële gegevens
totaal budget: 1.239.233,85 EUR
aandeel eFro: 584.616,92 EUR
looptijd: 1 september 2007 - 31 december 2011

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/80.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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