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             St Vith, 13 Februari 2023  

Geachte leden van de pers, 

De vakantiebestemming van de Oostkantons is een paradijs voor wandelaars en fietsers. Om het 

gevarieerde aanbod van deze bestemming in het Nederlandse taalgebied in de kijker te zetten, is 

het Toeristisch Agentschap Oost-België aanwezig in Gent van 18 tot 19 februari 2023 en in 

Utrecht van 24 tot 26 februari in het kader van de twee Fiets- en Wandelbeurzen. Op onze 

stand (Hal 1, Stand D.30 in Gent en Hal 3, Stand B.50 in Utrecht) kunt u meer te weten te komen 

over ons nieuwe premium langeafstandswandelpad in de Oostkantons, de Venntrilogie. Er zijn 

ook twee persconferenties gepland waar projectleider Jef Schuwer het nieuwe premium 

langeafstandswandelpad in detail uit zal leggen, waarvoor wij u hierbij van harte uitnodigen: 

Fiets- en Wandelbeurs Vlaanderen 18.02.2023 – 12.00 Uur Flanders Expo, Zaal Flex 2 

Fiets- en Wandelbeurs Nederland 24.02.2023 – 12.30 Uur Jaarbeurs Utrecht, Zaal 4 

 

De Venntrilogie verbindt sommige van de mooiste landschappen van de Oostkantons dankzij een 

intuïtieve bewegwijzering. De wandelroute voert over 109 kilometer in zes etappes door de drie 

verschillende natuurlandschappen van de Venen. Zo biedt de Venntrilogie een diep inzicht in het 

kwalitatieve aanbod dat wandelaars kunnen verwachten in de Oostkantons. Het driedelige 

premium wandelpad wordt in de nazomer van 2023 geopend.  

Dit nieuwe wandelpad is ontwikkeld dankzij het Interreg-project "RANDO-M". Het RANDO-M-project wordt gesteund door het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie in het kader van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn-

programma met 803.013,44 euro. Het EMR Interreg project "Eifel-Ardennen, een onbeperkte ervaringsruimte voor fietsen en 

wandelen" heeft tot doel de aantrekkelijkheid van het toeristische aanbod en de infrastructuur in de regio Eifel-Ardennen te 

verbeteren en zo de waardeketen te vergroten. Het project is gericht op de ontwikkeling van een grensoverschrijdend aanbod 

voor wandelaars en fietsers in de Euregio Maas-Rijn en op de vorming van een netwerk van toeristische dienstverleners. Naast de 

lead partner het Toeristisch Agentschap van Oost-België zijn twee andere partners bij het project betrokken: de Federatie voor 

Toerisme van de provincie Luik en Eifel Tourismus (ET) GmbH. Het project is gestart op 1.9.2018 en eindigt op 31.08.2023. 

 

Wij sturen u na afloop van deze persconferenties graag professioneel persmateriaal over de 

Venntrilogie en het brede aanbod in de Oostkantons. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sandra De Taeye 

Directrice van het Toeristisch Agentschap Oost-België vzw. 
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