
 

 

 

European Greenways Association 

De Vennbahn kreeg in Ierland een „Excellence Award“ 

De Vennbahn kreeg op donderdag een 

„Excellence Award“ van de European 

Greenways Association. Na 2013 en 2014 is 

het de derde, grote Europese award voor 

de 125 km lange wandelroute in het 

grensgebied tussen Duitsland, België en 

Luxemburg.  

And the winner is…Vennbahn – klonk het 

op donderdag tijdens een feestelijk event 

in Dunraven Arms Hotel in Adare bij 

Limerick. De vertegenwoordigster van de 

RAVeL-wandelroute, directrice van het 

Toeristisch Agentschap Oost-België, Sandra De Taye, mocht de prijs in ontvangst nemen. „Na 2013 

betekent dit een verdere grote erkenning voor al het geleverde werk en de financiële middelen, die 

geïnvesteerd werden in dit gemeenschapsproject. Het is de hoogste award op dit niveau. Voor ons is dit 

een aansporing om ons verder in de zetten voor de aantrekkelijkheid van de route en om het 

fietstoerisme in grensregio tussen Aken, Eupen, St. Vith en Luxemburg een nieuwe schwung te geven”; zei 

de directrice in aansluiting op de prijsuitreiking. 

Voorbeeldfunctie voor andere routes 

In het totaal werden de drie beste kandidaten in twee categorieën „Excellence Award“ en „Exemplary 

Initiatives“ in de bloemetjes gezet (1. Vennbahn/2. First Greenway Serbia/3. Rio Minho Greenway – 

Portugal). De Vennbahn kreeg de onderscheiding voor de eerste plaats in de categorie „Excellence 

Award“. Doorslaggevend hiervoor waren de uitstekende kwaliteit van de infrastructuur en de daaraan 

gekoppelde voorbeeldfunctie voor andere “groene wegen”. De andere kandidaten kwamen dit jaar uit 

Oostenrijk, België, Servië, Tsjechië, Spanje en Portugal. 

De gastheer van het evenement was naast de City and County Council Limerick de European Greenways 

Association die zetelt in Madrid en sinds 1998 in Namen opgericht werd met als doel de creatie en 

marketing van groene wegen in Europa. Momenteel zijn er 50 verschillende organisaties uit 15 

verschillende landen, waaronder de Oostkantons, die hiervan deel uitmaken.  “Het Toeristisch Agentschap 

Oost-België is heel sterk betrokken in de activiteiten van de vereniging. Het is belangrijk om ervaringen uit 

te wisselen en aan de hand van Best practice voorbeelden nieuwe standaarden te creëren voor de 

infrastructuur”, verklaarde Sandra De Taye.  

Ontdekking van de „Great Southern Trail“ 

 

In het kader van haar verblijf in Ierland neemt de TAO-Directrice, samen met productverantwoordelijke 

Dany Heck deel aan een workshop. Bovendien staat vrijdag de ontdekking van de „Great Southern Trail“ 



 

 

op het programma. Dat is een spoorlijn van 96 km die werd stilgelegd tussen 1975 en 1978 tussen 

Limberick en het graafschap Kerry, waar momenteel al enkele etappes voor fiets- en wandelwegen 

gebouwd worden.   

In het kader van het COSME Project (Onderzoeksprogramma van de Europese Unie)-  ter versterking van 

de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO)- werd de Vennbahn de laatste twee jaar ook al 

uitgenodigd voor een  zogenoemde „technical visit“ van de delegatie van deze Europese Vereniging. Door 

de vele onderscheidingen stijgt de bekendheid van de Vennbahn en natuurlijk ook de verwachtingen van 

de gebruikers. Daarom is het zeer belangrijk om de service en het onderhoud van de route ook in de 

toekomst op een zeer hoog niveau te houden en constant te verbeteren. 

Beeldlijn: De winnaars van de European Greenways Awards in Adare: Sandra De Taeye (Directrice), Dany 

Heck (Adjunct Directeur en Leiding productontwikkeling / in het midden) bij de prijsuitreiking. (Foto: 

eastbelgium.com) 

 

De prijzen op de 8e European Greenways Awards op 28 

september in Adare (Ierland) 

EXCELLENCE category 

1e prijs: Vennbahn- (België, Duitsland Luxemburg) vertegenwoordigd door de Toeristisch Agentschap 

Oost-België (België) 

2de prijs: “First Greenway in Serbia”, vertegenwoordigd door de stad Uzice, Servië. 

3e prijs: Rio Minho Greenway – Portugal, ertegenwoordigd door de leiders van de stad Monção, Valenca, 

Vila Nova de Cerveira en Caminha, Portugal. 

 

EXEMPLARY INITIATIVES category 

 

1 e prijs: Sierra Greenway universal accessibility adaptation plan, vertegenwoordigd door de Stichting 

Sierra Greenway (Andalusië, Spanje) 

2de prijs: Greenways of the Jaen Green Corridor, vertegenwoordigd door de Provinciale Administratie van 

Jaen (Andalusië, Spanje) 

3e prijs: Way-of-commitment / Vía Compromiso, vertegenwoordigd door het Greenways Consortium van 

de regio Murcia, Spanje 

Special Jury Award  

De Jury Award ging naar Great Southern Greenway (GSG), Ierland vertegenwoordigd door haar 

administratie: Great Southern Trail Ltd and Limerick City and County Council. 

 



 

 

 

 

Awards voor de Vennbahn: 

> September 2013 – „European Greenways Award“ – Eerste plaats in de categorie “Toeristisch product” 

in Videu / Portugal 

> Maart 2014 – „Fietsroute van het jaar“ op de Fiets en Wandelbeurs in Amsterdam / Nederland 

> Maart 2015: ADFC-Kwaliteitsroute met 4 van de 5 sterren 

> Maart 2015: Excellence Award tijdens het  “Goldenes Stadttor” op de ITB in Berlijn tijdens de 

reclameactie van de Vennbahn 

> September 2017 – „European Greenways Award“ – Eerste plaats in de categorie „Excellence Award“ in 

Adare/Limerick / Ierland 

 

 

Verdere informatie op internet 

> Vennbahn - http://www.vennbahn.eu/  

> Informatie over de award - http://www.aevv-egwa.org/event/the-8th-european-greenways-awards-

have-been-given/  

> European Greenways Association - http://www.aevv-egwa.org/  

> Great Southern Trail - http://www.southerntrail.net  

 

 

Pressefotos: Bitte unter http://press.eastbelgium.com/de/mediathek einloggen 

Photos presse: Veuillez vous inscrire sous http://press.eastbelgium.com/fr/mediatheque  

Persfoto‘s: Gelieve via http://press.eastbelgium.com/nl/mediatheek in te schrijven 
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