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Beste vrienden,
Met groot genoegen, organiseert de Commissie Tourisme Equestre van de Ligue
Equestre Wallonie Bruxelles op zondag 14 augustus de inhuldiging van de Koninklijke
Route, een onderdeel van de Europese Route d'Artagnan. Deze zal plaatsvinden in
de Centre Equestre Le Grand Esquerbion, Chaussée Brunehault 75 A te 7041 Quévy
(Givry) in de provincie Henegouwen (België).
De inhuldiging zal ’s ochtends plaatsvinden vanaf 10.30 uur, in aanwezigheid van
politici en vertegenwoordigers van deze Internationale Route, samen met het grote
publiek kunnen zij verschillende demonstraties en voorstellingen bijwonen. Er wordt
een aperitief aangeboden, gevolgd door een barbecue.
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Het domein : Le Grand Esquerbion

Adres: Le Grand Esquerbion – Ch Brunehault 75A – 7041 Givry (Provincie Henegouwen)
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Route d’Artagnan : een Europees project (Interreg Eqwos)
waar u deel van kunt uitmaken!

De commissie Tourisme Equestre van de LEWB is betrokken bij de totstandbrenging
van de Route d'Artagnan.
Geniet van een kwaliteitsvolle ruiter- en cultuurervaring, in de voetsporen
van de beroemde musketier, en ontdek het Europese erfgoed.
Verken op het ritme van de paarden de Europese route van d’Artagnan, die Lupiac
in Gascogne (Frankrijk), de geboorteplaats van dit iconische personage, verbindt
met Maastricht in Limburg (Nederland), waar hij stierf.
Of je nu buiten rijdt in clubverband, met familie of een groep vrienden, voor
een paar uur of een paar weken, te paard of in een koets, beleef een unieke
ervaring, in de voetsporen van de beroemde Musketier die door Europa trok in dienst
van koning Lodewijk XIV.
Met 4000 kilometer aan bewegwijzerde routes in Europa biedt de Europese d'Artagnan-route u de kans om Frankrijk, België en Nederland, maar ook Spanje, Italië en
Duitsland, te ontdekken in het spoor van d'Artagnan.
De Route d’Artagnan maakt ook deel uit het Europees project Interreg
Eqwos
Het EQWOS-project werd opgestart na de eenvoudige vaststelling dat de paardenindustrie aan beide zijden van de grens over grote troeven beschikt, met op de eerste plaats onze geografische ligging in het hart van de Europese paardenwereld en
onze internationaal erkende knowhow. Dat werd mooi geïllustreerd door de prachtige
resultaten die onze paarden, geboren of gefokt op ons grondgebied, behaalden tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016.
Maar tegelijkertijd zijn alle sectoren van de verschillende regio’s nog steeds erg geisoleerd ten opzichte van elkaar.

Vandaag willen we met het EQWOS-project een soort cluster creëren binnen de paardenindustrie, waardoor ons gebied een Europese leiderspositie kan aannemen voor
paarden binnen alle disciplines. Deze cluster zal zich niet beperken tot een bepaalde
subsector: de focus ligt op de gehele industrie. We willen ons zowel toespitsen op
ren-, sport- en trekpaarden als op de transversale partijen.
We willen een dynamiek creëren met de volgende karakteristieken:
•
•
•

Transversaal (verschillende subsectoren)
Geografisch (drie regio’s)
Verticaal (van de fokker tot de eindgebruikers)
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Concreet wordt deze EQWOS-cluster via drie werkmodules gecreëerd:
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•
•
•

De oprichting van een grensoverschrijdende entiteit waarmee samenwerkingsverbanden aan beide zijden van de grens geconcretiseerd en uitgebouwd kunnen worden op lange termijn.
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten en markten om
het concurrentievermogen van onze bedrijven in alle subsectoren te verbeteren.
De versterking van de vaardigheden van de actoren zodat onze bedrijven een
groter aanbod kunnen leveren.

De volgende resultaten worden verwacht:
•
•

De bedrijven zullen hun bedrijfsactiviteit consolideren en hun economie ontwikkelen
Er wordt werkgelegenheid gecreëerd: het paard is namelijk een productie die
niet door machines kan vervangen worden en niet verplaatst kan worden. De
groeiende bedrijven zullen nieuwe banen creëren, de vergroting van de veestapel van 7 paardachtigen zorgt voor werkgelegenheid.

De grensoverschrijdende meerwaarde is:
•
•

De samenstelling van een noodzakelijke kritische massa, om toegang te krijgen tot bepaalde markten;
De bundeling van ieders sterke punten: voor de Waalse en Vlaamse regio’s
zijn dat de internationale betrekkingen en handel, en voor de Franse regio de
begeleiding van bedrijven. Er wordt eenzelfde antwoord geformuleerd voor
gemeenschappelijke problemen.

De partners zijn afkomstig uit de hele sector, wat een mondiale vertegenwoordiging
mogelijk maakt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCHF coördinatie Conseil des Chevaux Hauts-de-France
IFCE, Institut Français du Cheval et de l’Équitation
Filière sport
LEWB Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles
HWM Hippodrome de Wallonie à Mons-Ghlin
BWPL Belgian WarmbloedPaard-Leiestreek
AHEC Association Hennuyère des Éleveurs de Chevaux de sports
CREH Comité Régional d’équitation Hauts-de-France
Secteur Cheval de trait
SCTDN le Syndicat d’élevage du Cheval Trait du Nord
CPMC opérateur responsable du module 5, Centre Provincial des Métiers du
Cheval Secteur Courses
WADR Waregem Draaft
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Programma van de inhuldiging van de Koninklijke Route
van ZONDAG 14 AUGUSTUS:
•
•

4

Vanaf 10u30 : Demo en inhuldiging van de Koninklijke Route van de Route
d’Artagnan
13u : BBQ, salade buffet, …

Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier moet correct ingevuld en teruggestuurd worden naar
LEWB – Tourisme Equestre, Virginie Lamette, Rue de la Pichelotte 11 te 5340 Gesves (België)
Of per e-mail aan : routedartagnan@lewb.be.
Het volledige bedrag (zie hieronder voor meer details) moet op de IBAN rekening
van de LEWB gestort worden ten laatste tegen 1 augustus:
BE31 0682 2800 1355

BIC: GKCCBEBB

Met de melding : « Inhuldiging koninklijke route » + NAAM VAN de PERSONEN
Definitieve sluiting van de inschrijvingen 1 augustus 2022
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling
per overschrijving.
INSCHRIJVINGSFORMULIER – Inhuldiging Koninklijke route 2022
NAAM & voornaam verantwoordelijk reservatie
NAMEN & voornamen van de eventuele
leden van de groep van de reservatie:

Volledige adres
E-mail adres
Telefoonnummer
JA
(aantal
personen :…)
TARIEF
AANTAL

Inhuldiging en aperitief om 10u30
Maaltijd om 13u

NEE
TOTAAL BEDRAG

Vegetarisch/voedingsinformatie
BBQ, salade buffet
zondag middag 14/08

25 EUR

TOTAAL BEDRAG - Over te schrijven op rekening BE31 0682 2800 1355
« Inhuldiging Koninklijke route » + NAAM VAN de PERSONEN
…………EUR
Datum en handtekening van het formulier:
Betalingsdatum :
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