
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT  
Vhello, het nieuwe knooppuntennetwerk in het Cœur du Hainaut  
 
 
Een netwerk van 880 km voor iedereen! 
Go ! 
De Vhello kaart is beschikbaar vanaf 20 juli! 
 
 
Een nieuw toeristisch knooppuntennetwerk dat families en ervaren fietsers deze zomer kunnen ontdekken.  
 
Vhello, het knooppuntennetwerk in het Cœur du Hainaut, is een nieuw fietsnetwerk dat 880 km omvat van 
genummerde trajecten die de belangrijkste toeristische punten van de 24 gemeentes van het grondgebied 
verbinden. Vanaf 20 juli is de gedetailleerde Vhello kaart gratis beschikbaar bij de toeristische dienst. Het hele 
aangeduide gebied is zowel geschikt voor ervaren fietsers als families. Er worden thematische wandelingen 
voorgesteld voor allerlei soorten publiek.  
 
De kaart is al beschikbaar en kan u eveneens downloaden op www.vhello.be 

 
Vhello doorkruist 24 gemeentes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le 
Roeulx, Lens, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, 
Soignies.  
 
Het knooppuntennetwerk is een gecoördineerd netwerk van wegen die elkaar kruisen op 
vastgelegde « knooppunten », aangeduid met genummerde paaltjes. Aan elk kruispunt geeft het 
paaltje de mogelijke richtingen aan naar de volgende nummers. De circuits zijn gemiddeld 5 à 8 km 
lang. Door dit netwerk kunnen rondrijdende fietsers het gebied van het Cœur du Hainaut ontdekken 
dankzij talrijke gemakkelijke routes die de belangrijkste toeristische attracties van het gebied 
combineren.  
 

 
Het knooppuntennetwerk beantwoordt aan strikte eisen wat betreft de keuzes van de trajecten, waaronder de 
drukte van het verkeer, de lengte van het traject, de staat van het wegdek, de omgeving van het landschap en de 
veiligheid van de gebruikers. Vhello wil toerisme, gezondheid, het verbeteren van welzijn, het levenskader van de 
burgers en de zorg voor het gebied stimuleren.  
 



Er zijn verschillende thematische wandeltochten om de rijkdom van het territorium te ontdekken:  
-  ga op wandeltocht langs het water, 
-  bezoek musea en kastelen, 
-  ontdek het UNESCO erfgoed,  
-  proef de lokale gastronomie, 
-  stap in de voetsporen van Vincent Van Gogh in de borinage en het mijnerfgoed! 
 
Vhello is verbonden met de aanpalende regio’s, zoals Wallonie picarde, Waals Brabant en le Pays des Lacs. Het 
knooppuntennetwerk is een ware trigger om de lokale economie te stimuleren door de passage van dagtrippers. 
Het verhoogt de zichtbaarheid van het gebied en haar aantrekkelijkheid, zowel voor haar inwoners als voor 
toeristen. Vhello werd gefinancierd door een bovengemeentelijke aanbesteding die voor 2017-2018 werd 
voorgesteld door de Provincie Henegouwen. Dit project wordt gecoördineerd door een geheel van partners zoals 
het Maison du tourisme de la Région de Mons, la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, le Cœur du 
Hainaut, IDEA, Hainaut Tourisme en Fondation Mons 2025.  
 
Contact  
Maison du Tourisme de la Région de Mons  
Natacha Vandenberghe natacha.vandenberghe@ville.mons.be +32 (0) 65/40.53.40  
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux 
Laurent Cannizzaro laurent@mtpcc.be +32 (0) 64/26.15.00  
 
Pers contact 
CaracasCOM - info@caracascom.com - T 32 2 560 21 22 - M 32 495 22 07 92 

 

 
 
       Met dank aan de Provincie Henegouwen voor de financiële steun.  
 
 
 
 
 
 


