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Het Blauwe Park van de Eurometropool 
Lille – Kortrijk – Tournai, kan je op 
meerdere manieren verkennen. Ontdek 
het Frans-Belgische grondgebied 
opnieuw. Ga uw huis uit. Trek op 
excursie, te voet, met de fiets of met de 
boot. Maak kennis met minder gekende 
cultuur, betreed nieuwe paden, …

KOM, 
WE NEMEN 
JE MEE!

DE BLAUWE RUIT

De Blauwe Ruit is een 90 km lange 
grensoverschrijdende lus van zachte paden 
langs de belangrijkste rivieren: de Schelde, het 
Spierekanaal, het kanaal van Roubaix, de Marque, 
de Deûle, de Leie en het Kanaal Bossuit-Kortrijk, 
dat de 3 regio’s van de Eurometropool doorkruist.

Het is het hart van het Blauwe Park en  verbindt 
het Eurometropolitane grondgebied via de 
waterwegen. Door deze Blauwe Ruit te ontwikkelen, 
maakt de Eurometropool van dit circuit een 
verbindend element met een sterke identiteit, een 
toegangspoort voor het grote publiek.

BEWEGWIJZERING

Via grotendeels autovrije jaagpaden kun je 
zo met de fiets het verrassende kerngebied 
van de Eurometropool tussen Lille, Tournai en 
Kortrijk ontdekken en beleven. Je vindt er uniek 
watergebonden erfgoed, industrieel erfgoed, 
parken, natuurgebieden en bruisende steden. 

De bewegwijzerde route brengt je langs 24 
interessante hotspots, die op deze kaart 
beschreven staan. Onderweg maak je bovendien 
kennis met de couleur locale in dorpen, cafés en 
restaurants en kun je picknicken in de natuur aan 
de waterkant.

En wie er een weekend of tweedaagse van wil 
maken: diverse logiesvormen zijn beschikbaar!



PRAKTISCH
De Blauwe Ruit is in beide rijrichtingen 
bewegwijzerd via borden met een opvallend logo. 
Waar werken aan de gang zijn, wordt een lokale 
omleiding voorzien via een tijdelijke signalisatie.

STARTPLAATSEN
De kaart duidt een aantal aanbevolen startplaatsen 
aan, maar je kunt je fietstocht op eender welke 
plaats langs de Blauwe Ruit beginnen. 

TOERISTISCHE INFO
De kaart wijst bovendien de toeristische 
infokantoren aan. 

De Blauwe Ruit-fietsroute is een initiatief van 
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in 
samenwerking met Westtoer, Intercommunale 
Leiedal, Toerisme Leiestreek, Provincie West-
Vlaanderen, Maison du Tourisme de la Wallonie 
Picarde, Métropole Européenne de Lille en Ville de 
Mouscron. 

Het project kwam tot stand met de steun van de 
Europese Unie binnen het Interreg Va-programma 
France-Vlaanderen-Wallonie.

BORDEN 
GEPLAATST 
OP DE ROUTE.203

TOERISTISCHE KAART

Bovendien wordt de bewegwijzering voorzien van 
een gratis kaart die verspreid zal worden eind juni.  
Deze kaart verzamelt de toeristische informatie 
langsheen dit Frans-Belgische fietstraject van 90 
km. 

De kaart zal ter beschikking zijn bij al onze 
toeristische diensten. 

JE KUNT DE KAART HIER DOWNLOADEN. 

https://www.blauweruimte.eu/blauweruit


Om de identiteit van de Blauwe Ruit nog meer te 
versterken en de grensoverschrijdende context te 
karakteriseren, heeft het ontwerpersduo Valot & 
Druet een duurzame markering gecreëerd die de 
Blauwe Ruit een emblematische identiteit geeft: 
in eerste fase werden verschillende installaties 
ontworpen en werkten ze samen in co-creatie 
met ontwerpers en bedrijven (in het kader van het 
Interreg Tripod II-project - project gedragen door 
12 Frans-Belgische partners allen actief  in de 
economische ontwikkeling en / of design) en een 
Proof Of Concept van Lille, Wereldhoofdstad van 
Design in 2020) leidde tot de ontwikkeling van 10 
prototype kaders als eerste stap.

Aan het begin van de zomerperiode plaatsen we 
graag 1 kader per deelregio : deze belicht het 
landschap, erfgoed, water, ...

In een tweede stap zullen we de andere prototypes 
installeren.

Binnenkort verschijnt er een catalogus die het 
geheel van de ontworpen installaties bevat. 

Met deze ‘herkenningspunten’ versterken we de 
identiteit van de Blauwe Ruit als toegangspoort tot 
het Blauwe Park. 

De Fietsgids en haar synthesekaart, editie 2019, 
verspreid via alle toeristische diensten, was een 
groot succes. Deze gids brengt de fietsroutes in de 
Eurometropool samen en stelt het potentieel voor 
fietstoerisme te ontdekken voor. 

Het doel: door de Eurometropool fietsen en de 
rijkdom van het Blauwe Park ontdekken door 
verschillende wandelingen langs het water aan 
beide zijden van de grens.

Het betekent ook inzicht krijgen in de werking en 
de bijzonderheden van de fietsnetwerken in onze 
drie deelregio’s. 

DUURZAME MARKERING

GIDS VOOR 
FIETSROUTES



Voor 2020 hebben we de fietsgids geactualiseerd 
dit in samenwerking met onze toeristische 
operatoren, deze wordt  binnenkort verspreid.

JE KUNT DE GIDS HIER DOWNLOADEN. 

In 2019 programmeerden de Eurometropool en 
haar partners voor het eerst ‘’BlueWalks‘’, met steun 
van het  EFRO-fonds, Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen.

BlueWalks : een programma van begeleide 
wandelingen, in twee talen, te voet, per fiets of per 
boot om ons grensoverschrijdende grondgebied 
anders te ontdekken. Dankzij het succes,  hebben 
we besloten dit prachtige project, vol kansen 
voor de burger, voort te zetten: BlueWalks 2.0.

Na COVID-19 worden de wandelingen de komende 
maanden geprogrammeerd. Het Agentschap en 
de organisatoren proberen deze wandelingen in 
de best mogelijke omstandigheden te organiseren. 
We houden je op de hoogte! Bekijk ondertussen 
de aftermovie van 2019 hier! 

Al deze acties werden ontwikkeld samen met onze 
partners en actoren op het terrein. 
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BLUE WALKS 2.0

https://www.blauweruimte.eu/fietsgids
https://www.youtube.com/watch?v=aSERBELjzG4
https://www.youtube.com/watch?v=aSERBELjzG4

