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Europees landbouwfonds voord Plattelandsontwikkeling : Europa investeert in zijn platteland.

www.meusecampagnes.be

Wilt u meer vernemen over de interessante 
plekjes? Download de Cirkwi app en scan de  
QR-code van elke lus!  

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van enthousiaste mensen. 

Wij wensen onze partners, medewerkers en vrijwilligers van harte te 

danken voor hun hulp. Wij danken in het bijzonder Jacques Counet 

van de VZW Chemins du Rail, die het parcours heeft uitgetekend en 

Sylviane Bigaré voor de redactie van de teksten. Ten slotte gaat onze 

dank ook uit naar Aurélie Kempeneers en Gaëlle Curvers, die ve-

rantwoordelijk zijn voor het toerisme bij de GAL Meuse@Campagnes 

en die hun beste beentje hebben voorgezet om dit fiets-toeristisch 

parcours tot leven te brengen.

Klaar om op uw fiets te springen? 
Goed idee! 
U zult er geen spijt van hebben, want u gaat ver-
trekken voor een ontdekking van drie gemeentes 
die al uw zintuigen zullen aanspreken en beroe-
ren: Andenne, Fernelmont en Wasseiges. 

86 km en 9 lussen zullen u de rijkdommen tonen 
van een afwisselend gebied dat u meeneemt van 
de Condroz tot de Maasvallei en Haspengouw.

Tijdens uw tocht zult u een erfgoed ontdekken 
– landelijk, industrieel, religieus of architecturaal – 
dat al eeuwenlang onze steden en ons platteland 
kenmerkt. 

U zult drie streken met typische landschappen 
doorkruisen, door de eeuwen heen beïnvloed 
door de mens en zijn activiteiten. U zult ontdek-
ken dat de uitgestrekte vlaktes van Haspengouw 
en de zachte plateaus van de Condroz doorsne-
den zijn met beekjes en rivieren in kleine en grote 
valleien. 

Andenne, Fernelmont en Wasseiges onthullen hun 
mooiste troeven. Nu is het aan u om u te laten 
verleiden… Wij wensen u een leuke tocht toe!

Geachte mevrouw, 

Geachte heer,

Alle troeven van onze mooie streek laten zien en 
haar ontwikkeling steunen, dat zijn twee van de 
opdrachten van de GAL Meuse@Campagnes. In-
woners, verenigingen, politici en ondernemingen 
hebben zich geassocieerd om domeinen en acties 
vast te leggen waar de gemeentes Wasseiges, Fer-
nelmont en Andenne kunnen van profiteren.

Een ervan is het toerisme. Het is een vector van 
lokale economische ontwikkeling, het brengt ook 
lokale trots mee en versterkt daardoor de band 
van de inwoners met hun woonplaats.

Wij zijn dan ook fier om u “Een tweewieler asje-
blieft” te laten ontdekken. De publicatie omvat tal 
van interessepunten langs fietsroutes: bijzondere 
bomen, historisch erfgoed, lokale producenten… 
Het geheel is beschikbaar via de applicatie Cirkwi 
(www.cirkwi.com/nl).

Vincent Sampaoli
Voorzitter van de GAL Meuse@Campagnes
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