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IN EEN NOTENDOP (SAMENVATTING) 
 

Het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme in het Waasland voor de periode 2015 – 2020 is in de loop van het 
planningsproces uitgegroeid tot een lijvig document van meer dan 100 pagina’s. In dit werkstuk komen zo 
goed als alle facetten aan bod die verband houden met het vrijetijdstoerisme1 naar en in het Waasland. Een 
uitgebreide situatieanalyse vormt de fundering voor dit plan en laat zien dat het Waasland op toeristisch vlak 
voor grote uitdagingen staat. Een goede situatieanalyse laat ons toe tegelijk een ambitieus en realistisch pad 
voor de toekomst uit te stippelen waarmee deze uitdagingen adequaat kunnen worden aangepakt.  

Om de leesbaarheid van voorliggend plan te verhogen, vatten we het voor de lezer gebald samen zonder op 
de inhoud in te boeten of voorbij te gaan aan de essentie van het plan zelf. We nodigen de lezer graag uit om 
het hele plan door te nemen maar met deze samenvatting krijgt hij/zij een goed inzicht in het wat, waarom 

en wanneer van het toeristisch beleid van en voor het Waasland in de komende jaren.  

 

De dubbele Wase paradox 

Het “Waasland-gevoel” is iets onbestemds waarvan de essentie moeilijk te omschrijven is. Dit Wase 
identiteitsbesef en gemeenschapsgevoel is heel sterk en heeft een grote verbindende kracht. Inwoners van 
het Waasland zijn trots op hun streek en zijn fier zich Waaslander te kunnen noemen. Dit is vanuit toeristisch 
oogpunt in tijden van aanbevelingsmarketing een grote troef.  

Daartegenover staat dat de buitenwereld het Waasland niet meteen als een aantrekkelijke toeristische regio 
beschouwt. Er komen wel toeristen naar de regio en zij die er meerdere dagen verblijven, weten ook goed dat 
ze in het Waasland zijn geweest. Bij diezelfde toeristen scoort de regio op verschillende elementaire punten 
(recreatief aanbod, landschap & natuur, culturele en historische aantrekkelijkheid) echter minder goed dan het 
Vlaamse gemiddelde. Het Waasland heeft op toeristisch vlak duidelijk te kampen met een perceptieprobleem. 
Dit ombuigen is essentieel voor de verdere toeristische ontwikkeling van het Waasland. Om dit te doen zal er 

moeten geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het kernproduct en in marketing. 

 

                                                      

1 In dit plan wordt het toerisme dat verband houdt met Meetings, Incentives, Congressen en Events (MICE) niet behandeld. 
Niet omdat dit segment niet belangrijk is voor het Waasland, maar wel omdat het beleid hieromtrent wordt ontwikkeld in de 
schoot van het “Ghent & East Flanders Convention Bureau”. De regio’s vervullen hierbij een adviserende rol. 
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Wanneer we de overnachtingen die tussen 2009 en 2013 werden geregistreerd bij commerciële 
logiesuitbatingen2 in het Waasland analyseren en binnen de ruimere context van het macroproduct Vlaamse 
Regio’s situeren, stellen we een tweede paradox vast. Uit de grafiek op de vorige pagina leiden we af dat het 
aantal overnachtingen met als motief vakantie & vrije tijd in deze periode sterk is gegroeid. Sinds 2010 is de 
groeicurve ook constant positief gebleven terwijl die voor het zakelijk segment meer volatiel was. In 2013 
werden binnen het vrijetijdssegment beduidend meer overnachtingen geregistreerd in het Waasland dan in 
bijvoorbeeld het Meetjesland. De cijfers van het Waasland lagen in de buurt van die van Scheldeland.  

Als we dieper in de cijfers graven, dan zien we dat de groei in het Waasland zich vooral situeert in het logies 
voor doelgroepen. Het gaat hier meestal om verblijven van jeugdgroepen. Toch boeken ook grotere families 
en vriendengroepen dit type van logies voor een weekendje weg dichtbij huis, vermoedelijk omdat het aanbod 
op de commerciële toeristische markt momenteel onvoldoende groot is om aan deze vraag te voldoen. Door 
de nabijheid van stedelijke kernen liggen er dus kansen voor het creëren van extra capaciteit met toeristische 
uitstraling. Omdat dit echter een werk van lange adem is, ligt de focus voor de toeristische marketing van en 
voor het Waasland op relatief korte termijn per definitie vooral op dagtoerisme. Ook de toeristische omzetcijfers 
in het Waasland bevestigen deze optie. Het gaat bij benadering om respectievelijk zo’n € 20,5 miljoen uit 

dagtoerisme en € 4,8 miljoen uit recreatief verblijfstoerisme (exclusief de jeugdgroepen in logies voor 
doelgroepen). Gebruik makend van gangbare hypotheses met betrekking tot de koppeling tussen omzet en 
werkgelegenheid kunnen we de directe tewerkstelling uit dagtoerisme in het Waasland in 2011 ramen op 205 
voltijdse equivalenten en die uit recreatief verblijfstoerisme op 48 voltijdse equivalenten. De indirecte 
tewerkstelling kunnen we ramen op respectievelijk 103 voltijdse equivalenten uit dagtoerisme en 24 uit 
recreatief verblijfstoerisme. Alles samen was het recreatief toerisme in het Waasland in 2011 goed voor zo’n 
380 voltijdse jobs.     

 

Glazen huis met verschillende kamers 

Het perceptieprobleem waar het Waasland mee te kampen heeft is in belangrijke mate het gevolg van de 
huidige onduidelijke en reliëfloze positionering. Om dit om te buigen is een herpositionering noodzakelijk en 
moet er meer structuur en reliëf aangebracht worden in het toeristische aanbod. Voortborduren op de 
Reynaertfiguur als verbindend element is niet aangewezen omdat Reynaert uit ons collectief geheugen is  

verdwenen en buiten de regio nog weinig bekend is. Herpositionering op basis van een aantal grote 
structurerende kernproducten is een veel betere uitgangspositie. 

In de nieuwe toeristische positionering zien we het Waasland als een glazen huis met verschillende kamers. 
Deze kamers hebben het potentieel om als magneten voor het Waasland-huis in de markt gezet te worden. 
Het gaat om met elkaar verbonden en verstrengelde deelgebieden met elk hun eigen karakter, hun eigen 
aantrekkingskracht en hun eigen deelpositionering. Zij zijn de toeristische kernproducten van het Waasland. 
Samen bepalen ze de overall positionering van het grotere Waaslandhuis. Elke kamer staat voor specifieke 
uitdagingen en beschikt over troeven die een bepaald doelpubliek en bepaalde markten ‘kunnen’ aanspreken. 
Om dit optimaal te kunnen doen, is er echter nog veel werk aan de winkel op het vlak van 
kernproductontwikkeling.  

Gezien de verschillende ontwikkeling die elke kamer tot op heden heeft gekend, moeten we tussen de kamers 
zelf ook een onderscheid maken. Er zijn kamers of kernproducten waar al grote stappen zijn gezet op vlak 
van kernproductontwikkeling en waar concrete projecten op stapel staan of al in uitvoering zijn die deze 
ontwikkeling en de toeristische beleving nog versterken. Voor deze kernproducten bestaan ook al structuren 
die deze processen omkaderen en toeristisch kunnen valoriseren. Daarnaast zijn er kernproducten in 
wording. Daar moet in eerste instantie nog worden geïnvesteerd in visie- en planvorming en de structuren 
die deze processen kunnen omkaderen en toeristisch valoriseren moeten nog opgezet worden. De 
kernproducten voor het Waasland zijn het complex dat gevormd wordt door Schelde – Dure – Moervaart en 
de Wase steden as. De Noordelijke Bossengordel en de Bloemenstreek zijn kernproducten in wording. Het 
Waasland telt dus 2 + 2 kernproducten. 

Om de nieuwe toeristische positionering voor het Waasland te laten slagen, is het essentieel dat de 
inspanningen qua productontwikkeling zich concentreren op de upgrading van de ‘kamers’ of de kern-
producten. Dit is nodig om extra voeding te geven aan de marketing en zo de bal aan het rollen te krijgen. In 
afwachting kan de toeristische marketing zich alvast heroriënteren conform de nieuwe positionering.  

 

 

                                                      

2 Onder commercieel logies begrijpt de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie volgende logiescategorieën: 
hotels, gastenkamers (opgenomen sinds 1/1/2012), campings, vakantieparken en logies voor doelgroepen. 
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Onderstaand stappenplan biedt hiervoor een goede leidraad: 

Stap 1: van het beeldmerk Toerisme Waasland een “endorsers brand” maken 

Het beeldmerk Toerisme Waasland wordt niet langer nadrukkelijk uitgespeeld in de communicatie maar wordt 
eerder als een soort waarmerk in tweede lijn meegenomen (‘kom fietsen in het Waasland’ in plaats van ‘kom 
in het Waasland fietsen). 

Stap 2: per kamer uitzoeken, uitschrijven en visualiseren van onderscheidende, relevante en geloofwaardige 
verhaallijnen 

Elke kamer vormt op zich een logisch en gestructureerd geheel maar dit is op zich niet voldoende om toeristen 
aan te trekken. Daarom moet elke kamer opgeladen worden met verhaallijnen die hen wel kunnen 
aanspreken en de moeite lonen om naar het Waasland te komen. Dit moet in overleg met lokale actoren 
gebeuren met daarbij een leidende rol voor de private toeristische sector. Het is erg belangrijk dat dit vanuit 
een vraag gestuurd perspectief gebeurt en niet louter vanuit de aanbodszijde. 

Stap 3: de gekozen verhaallijnen per kamer invullen met (bestaande) toeristische producten 

Omdat verhalen op zich nog geen toeristisch product vormen, is het invullen van de gekozen verhaallijnen met 
(bestaande) toeristische producten een logische volgende stap. Deze combinaties van verhaallijnen en 
toeristische producten of verhaallijn-productcombinaties zijn erg belangrijk omdat zij de kern van de 
toeristische marketing zullen moeten vormen van en voor het Waasland. 

Het kan nodig zijn dat er nieuwe toeristische producten moeten ontwikkeld worden om bepaalde verhaallijnen 
in te vullen of dat deze voor extra pigment en beleving kunnen zorgen. Het is belangrijk dat de ontwikkeling 
en commercialisering van nieuwe producten door of in nauwe samenwerking met de private toeristische sector 
gebeurt. De officiële toeristische instanties kunnen dit proces opzetten, faciliteren en begeleiden. Ook op vlak 
van marketing kunnen ze de nodige ondersteuning bieden. Zelf de producten ontwikkelen en commercialiseren 
is niet hun taak, met uitzondering van routes en netwerken. 

Stap 4: per verhaallijn-productcombinatie de juiste “toon/sfeer” definiëren en vertalen in tekst en beeld 

In marketing moet alles juist zitten en kloppen. Voor toeristische marketing geldt dit nog meer dan voor andere 
sectoren omdat we binnen toerisme een ervaring, een beleving in de markt zetten en geen tastbaar 
product. Het is daarom essentieel dat we onze boodschap zo goed mogelijk overbrengen bij de (potentiële) 
toerist. We moeten in onze teksten en beelden dan ook de juiste “toon/sfeer” hanteren. Deze definiëren en 
ook nog eens goed vertalen in tekst en beeld (zowel statisch als bewegend) is geen gemakkelijke oefening en 
moet qua vorm en taal zeker ook aansluiten bij die van de beoogde doelgroep. 

Stap 5: inplannen wanneer welke verhaallijn-productcombinaties zullen worden uitgespeeld 

Zoals we al bij stap 3 hebben aangehaald, zullen de combinaties verhaallijn – toeristisch(e) product(en) de 
kern van de toeristische marketing van en voor het Waasland moeten vormen. Deze zullen we niet allemaal 
tegelijkertijd kunnen uitgespelen. In verschillende kamers lopen hefboomtrajecten op vlak van 
kernproductontwikkeling en staan er interessante projecten op stapel. Het is belangrijk dat we de 
toeristische marketing van en voor het Waasland hier op afstemmen om zo te kunnen meesurfen op 
het momentum die deze projecten zullen genereren.  

Stap 6: de kamers en verhaallijn-productcombinaties in de communicatiedragers en campagnes 

Het sluitstuk van deze hele operatie bestaat erin dat de regionale toeristische communicatiedragers en 
campagnes worden opgebouwd rond de kamers en concreet ingevuld worden met de vastgelegde 
verhaallijn-productcombinaties. Dit zowel offline als online. Ook in de toeristische communicatiedragers 
van de steden en gemeenten zouden de kamers en verhaallijn-productcombinaties een plaats moeten krijgen. 
Gezien het belang van een goede timing (zie stap 5) is een planmatige aanpak noodzakelijk. Tegelijkertijd 
moet er ook ruimte zijn voor de nodige flexibiliteit. De grootschalige projecten op vlak van 
kernproductontwikkeling die momenteel lopen zijn erg complex en kunnen makkelijk vertraging oplopen. 

Op basis van de vraag, het aanbod, de geplande ontwikkelingen van het kernproduct (primair aanbod) en de 
trends hebben we een reeks matrices opgesteld waarin toeristische producten worden gecombineerd met de 
markten waarop ze met succes kunnen uitgespeeld worden. We noemen dit de Product Markt Combinaties. 
Uit deze matrices kunnen we niet alleen afleiden op welke combinaties we moeten inzetten maar ook waar de 
prioriteiten de komende jaren liggen. Dit zowel op vlak van marketing als op vlak van productontwikkeling. We 
hebben dit gedaan voor het Waasland als geheel en voor elke kamer afzonderlijk. Uit onderstaande matrices 
komen de verschillen tussen de kamers duidelijk naar voren. Bij elke kamer gaan we ook iets verder en geven 

we aan wat de producten, doelgroepen, kernattracties en hefbomen voor de betrokken kamer zijn. De 
producten die we naar voren schuiven zijn generieke producten die bij de uitvoering van dit plan concreet 
zullen moeten benoemd worden.  
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Voor het Waasland als geheel is dagtoerisme veel belangrijker dan verblijfstoerisme. Dit heeft vooral te maken 
met het feit dat het Waasland op vandaag bijzonder weinig logiesuitbatingen telt in de categorieën 
kleinschalige hotels, gastenkamers en vakantiewoningen waar de gast een “echt vakantiegevoel” krijgt. In de 
overkoepelende marketing op Vlaams niveau voor het macroproduct “Vlaamse Regio’s” staan dergelijke logies 
centraal. Een voldoende grote kritische massa aan dergelijk logies is essentieel om als volwaardige 
verblijftoeristische regio te worden gepositioneerd binnen het macroproduct “Vlaamse Regio’s”. Vasthouden 
aan deze positie is contraproductief omdat ze bij de consument verwachten oproept die niet kunnen ingelost 
worden. Ze kan echter alleen maar verlaten worden wanneer er een goede alternatieve ondersteuning is voor 
de uitbatingen in deze categorieën die wel willen inzetten op het vrijetijdssegment en de gast ook een 
“vakantiegevoel” kunnen geven. Deze ondersteuning zal ook nodig zijn om starters te omkaderen. Op vlak van 
dagtoerisme zien we vooral mogelijkheden binnen de regio zelf, in de directe omgeving (inclusief Antwerpen 
en Gent) en vanuit de rest van Vlaanderen. 
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In onderstaande matrices wordt aan de hand van +’en prioriteit gegeven aan elke Product Markt Combinatie.  

 

Product Markt Combinaties voor het Waasland als geheel  

 Regio + directe 

omgeving inc. 

A’pen en Gent 

Rest van 

Vlaanderen 

inc. Brussel 

Zuid-Ndl 

(Zeeland +  

N-Brabant) 

Rest van 

Nederland 

DAGUITSTAP 

INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden 

of familie 

++++ ++++ ++  

DAGUITSTAP 

IN GROEP 
++++ ++++ ++  

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends  

INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden 

of familie 

++ ++ ++ ++ 

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends 

IN GROEP 

vnl. 

vriendengroepen en 

grotere families 

? ? ? ? 

Toerisme Oost-Vlaanderen wil het segment van korte vakanties in groep de volgende jaren goed in kaart 
brengen en het potentieel ervan actief verkennen, zowel vanuit de vraag- als de aanbodkant. Vandaar de 
vraagtekens. Deze oefening is erg belangrijk voor het Waasland omdat de regio een goed uitgebouwd en 
kwaliteitsvol aanbod logies voor doelgroepen heeft. Deze verblijven worden vandaag al geboekt door 
vriendengroepen en grotere families voor een korte vakantie in groep. 
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Product Marktcombinaties voor het kernproduct Schelde – Durme – Moervaart  

 Regio + directe 

omgeving inc. 

A’pen en Gent 

Rest van 

Vlaanderen 

inc. Brussel 

Zuid-Ndl 

(Zeeland + N-

Brab.) 

Rest van 

Nederland 

DAGUITSTAP 

INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden of 

familie 

++++ ++++ ++  

DAGUITSTAP 

IN GROEP 

+++ +++ ++  

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends  

INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden of 

familie 

++ ++ ++ ++ 

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends 

IN GROEP 

vnl. vriendengroepen 

en grote families 

? ? ? ? 

 
Product:  

- Fietsen en wandelen langs het water en door een gevarieerd landschap  
- Zelf varen of meevaren (Schelderondvaarten, kano/kajak op de Moervaart, Durme en Zuidlede)  
- Onderweg dorpjes, veren, reca, erfgoed, evenementen, streekproducten, havenactiviteit,…  

 
Doelgroep:  

- Motivationeel: sociale, actieve en normatieve genieter 
- Naar reisgezelschap: individueel (vrienden/ families) & groepen 
- Demografisch: accent op medioren en dertigers/veertigers voor wat betreft korte recreatieve 

verblijven van vriendengroepen en grotere families 
 

Kernattracties:  

- Schelde & Durme met Sigma-gebieden, dorpen, veren, onroerend erfgoed, nautisch erfgoed 
- Saeftinghe – Meerdonk 
- Havenland met Fort Liefkenshoek 
- Puyenbroeck, Moervaart en Stekense vaart 
- Heidebos en Stiltegebied Klein-Sinaai  
- Link met Groene Putten – Stropersbos 

 
Hefbomen:  

- Sigma-plan  
- Schelde sterk Merk  
- Recreatie- en Onthaalplan Havenland 
- LEADER Noord-Waasland 
- Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland 
- Toeristisch ontwikkelingsplan Durme - Moervaart  
- Verbinden, saneren en herwerken van het recreatieve wandel- en fietsaanbod 

- Puyenbroeck – Heidebos – Klein-Sinaai  
 
 



   

 

11 

 

 

Product Markt Combinaties voor het kernproduct Wase steden 

 Regio + directe 

omgeving inc. 

A’pen en Gent 

Rest van 

Vlaanderen 

inc. Brussel 

Zuid-Ndl 

(Zeeland + N 

Brabant) 

Rest van 

Nederland 

DAGUITSTAP 

INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden of 

familie 

++++ ++++ ++  

DAGUITSTAP 

IN GROEP 

++++ ++++ ++  

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends  

INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden of 

familie 

    

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends 

IN GROEP 

vnl. vriendengroepen 

en grote families 

    

 
Product:  

- Steden als totaalproduct en totaalbeleving  
- Musea, erfgoed, attracties, evenementen, routes, … in combinatie met reca, shopping, … 

 
Doelgroep:  

- Motivationeel: sociale genieter en onafhankelijke ontdekker 
- Naar reisgezelschap: individueel (vrienden/ families) & groepen 
- Demografisch: accent op medioren 

 
Kernattracties:  

- Sint-Niklaas: levendige centrumstad op mensenmaat 
- Lokeren: combinatie van centrum en groene omgeving 
- Beveren: Kastelen-as + winkeldorp 

 
Hefbomen:  

- Strategisch Beleidsplan Toerisme Sint-Niklaas 
- Plaats van Lokeren in Sigma-plan + bij voorkeur ook in Schelde sterk Merk  
- Toeristisch ontwikkelingsplan Durme – Moervaart  
- Ontwikkelingsplan Beverse kastelen-as  

 
Communicatief: geen overkoepelende naam hanteren, identiteit van de individuele steden versterken 
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Product Markt Combinaties voor het kernproduct in wording Noordelijke Bossengordel 

 

Regio + 
Directe 
omgeving inc. 
A’pen en Gent 

Rest van 
Vlaanderen 
inc. Brussel 

Zuid-Ndl 
(Zeeland +  
N-Brabant) 

Rest van 
Nederland 

DAGUITSTAP 
INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden 
of familie 

++++ ++++ +++  

DAGUITSTAP 
IN GROEP 

 

++ ++ +  

KORTE VAKANTIES 
vnl. weekends  
INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden 
of familie 

    

KORTE VAKANTIES 
vnl. weekends 

IN GROEP 

vnl. 
vriendengroepen 
en grote families 

    

 
Product:  

- Fietsen en wandelen door een bosrijke, grensoverschrijdende streek  
- Onderweg dorpjes, reca, erfgoed, evenementen, streekproducten,…  

 
Doelgroep:  

- Motivationeel: sociale, actieve en normatieve genieter 
- Naar reisgezelschap: individueel (vrienden/ families) & groepen 
- Demografisch: accent op medioren en dertigers/veertigers voor wat betreft korte recreatieve 

verblijven van vriendengroepen en grotere families 

 
Kernattracties:  

- Groene Putten – Stropersbos 
- Klingspoor 

 
Hefbomen:  

- Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland 
- LEADER Noord Waasland 
- Verbinden, saneren en herwerken van het recreatieve wandel- en fietsaanbod 

 
Communicatief: Groene Putten – Stropersbos (niet beslist!)  
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Product Markt Combinaties voor het kernproduct in wording Bloemenstreek 

 Regio + directe 

omgeving inc. 

A’pen en Gent 

Rest van 

Vlaanderen 

inc. Brussel 

Zuid-Ndl 

(Zeeland +  

N-Brabant) 

Rest van 

Nederland 

DAGUITSTAP 

INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden 

of familie 

++ ++ +  

DAGUITSTAP 

IN GROEP 

++++ ++++ ++  

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends  

INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden 

of familie 

    

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends 

IN GROEP 

vnl. 

vriendengroepen en 

grote families 

    

 
1. Product:  
- Bezoek aan sierteeltbedrijven en tuinen  
- Fietsen en wandelen in het groen en langs de sierteelt(bedrijven) met routes, reca, erfgoed, … 

 
2. Doelgroep:  
- Motivationeel: sociale genieter en onafhankelijke ontdekker 
- Naar gezelschap: groepen/individuelen incl. vrienden/families vnl. recreatief en evenementieel 
- Demografisch: accent op medioren 

 
3. Kernattracties:  
- Sierteeltbedrijven 
- LoS (Lochristi Sierteeltmuseum) 
- Tuindagen van Beervelde 
- Floraliën (buiten regio) 

 

De kernproducten zijn ruimtelijk niet echt hard begrensd en vloeien op verschillende plekken zelfs in elkaar 
over. Er zijn bewust ruime overgangszones vermits we de kamers in de eerste plaats zien als elementen die 
structuur geven aan de regio en niet als concepten die gebruikt worden om zaken uit te sluiten. Anderzijds 
heeft elke kamer uitdrukkelijk wél haar eigen karakter en identiteit, die meteen ook de belangrijkste 
toetsstenen zijn om te oordelen of een product binnen een kamer past of niet.  

Zogenaamde ‘streekspecials’ (Reynaert, Mercator, ballonvaarten,...) geven extra kleur aan één of meer kamers 
terwijl specifieke ‘productlijnen’ (zoals fietsen, evenementen,...) een verbindende rol spelen tussen de 
afzonderlijke kamers, echter zonder de nieuwe positionering op basis van deze kamers te hypothekeren.  
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Duidelijke keuzes maken 
 
Dit plan is ambitieus maar tegelijk ook realistisch, mits duidelijke keuzes worden gemaakt. We gaan er in dit 
plan niet van uit dat er tijdens deze planperiode extra budgettaire ruimte komt. Dit betekent dat we met 
dezelfde middelen meer moeten doen om de doelstellingen van dit plan te kunnen realiseren. De capaciteit 
qua personeel en de beschikbare middelen op regionaal en lokaal niveau zijn binnen het beleidsdomein 
toerisme eerder beperkt in het Waasland. We moeten de mensen en middelen die voorhanden zijn dan ook 
doelgericht inzetten. Dat brengt onvermijdelijk met zich mee dat een aantal zaken moeten teruggeschroefd, 
gestopt of geheroriënteerd worden.  

Met de geplande verhuis van Toerisme Sint-Niklaas is het niet langer opportuun dat het regioteam Waasland 
taken vervult op vlak van fysiek toeristisch onthaal inclusief de exploitatie van Info.Waasland. Met de mobiele 
toepassing “Ontdek het Waasland” is een aanzet gegeven voor een nieuwe aanpak op vlak van onthaal. Verder 
inzetten op de vernetwerking van het toeristisch onthaal inclusief het betrekken van de sector (privaat en 
publiek) is een logische volgende stap.  

In de nieuwe positionering op basis van de kernproducten is nog plaats voor zogenaamde “streekspecials”. 
Het Reynaertepos is een goed voorbeeld van zo’n “streekspecial” waar verschillende toeristische producten 
rond zijn opgebouwd. De nieuwe positionering veronderstelt echter dat de inspanningen vanuit het 
beleidsdomein toerisme moeten geconcentreerd worden op de kernproducten en dat andere spelers een 
voortrekkersrol opnemen op het vlak van streekspecials.  

Met dit plan trekken we voluit de toeristische kaart en nemen we het recreatiespoor in de slipstream 
automatisch mee, echter zonder erop te focussen. Dit is een duidelijke keuze die ook een aantal consequenties 
heeft. Waar recreatie op de eigen bevolking is gericht, is het toeristisch beleid er vooral op gericht om mensen 
van buitenaf aan te trekken. Er moet binnen deze context goed worden afgewogen wat wel en wat niet meer 
wordt gedaan. Een aantal initiatieven zoals het Ambachtelijk Weekend hebben vooral een binnenregionaal 
bereik (zowel qua bezoekers als qua media-aandacht) en zijn dus eerder recreatief van aard. De inspanningen 
voor dergelijke initiatieven zouden dus logischerwijze moeten geheroriënteerd worden richting sterke 
toeristische initiatieven.  

Om het Waasland de komende jaren toeristisch te laten groeien, moeten we tot slot bewust durven kiezen 
voor samenwerking op verschillende niveaus en domeinen, netwerking en online marketing. Die samenwerking 
moet in eerste instantie gebeuren over de regiogrenzen heen. Verschillende kamers uit de nieuwe positionering 
stoppen immers niet aan de grenzen van het Waasland. Door samen te werken met andere regio’s maken we 
onze eigen Waasland-kamers sterker. We moeten ook binnen de regio meer samenwerken. Een belangrijke 
speler waar op dit moment nog niet structureel mee wordt samengewerkt, is de private sector. Deze sector 
maakt nochtans het toeristisch product, heeft het meest contact met toeristen en is de eindbegunstigde van 
het toeristisch beleid. Samenwerking met de sector is cruciaal voor het welslagen van dit plan, niet in het minst 
op het vlak van toeristisch onthaal. Maar ook samenwerking tussen steden en gemeenten en binnen de steden 
en gemeenten zelf is belangrijk.  

Toerisme is afhankelijk van veel verschillende sectoren en domeinen maar ook binnen de toeristische sector 
kunnen we veel van elkaar leren. Een goede interactie tussen alle betrokkenen binnen een sterk netwerk is de 
basis waar een sterk toeristisch beleid kan op gebouwd worden. Het proces dat aan de opmaak van dit plan 
vooraf is gegaan, was een goede start hiervoor. Nu is het tijd om er samen op verder te bouwen.  

 

  



   

 

15 

 

HOOFDSTUK 1: SITUATIEANALYSE 

Elk plan vertrekt vanuit de bestaande toestand. In dit eerste deel nemen we als het ware een foto van toerisme 
en recreatie in het Waasland op vandaag, samen met alle elementen die hier een impact op hebben. We 
maken een grondige analyse van de vraag op verblijftoeristisch en dagtoeristisch vlak, het aanbod, het imago 
van het Waasland als toeristische bestemming, en het gevoerde beleid intern en extern. Parallel kijken we ook 
naar relevante trends in de markt.  

Voor elk onderdeel lijsten we daarna de belangrijkste conclusies op. Deze worden vervolgens bij elkaar gezet 
in een SWOT-analyse3. Op basis van deze SWOT-analyse zullen we de toeristische positionering van het 
Waasland voor de toekomst bepalen en van daaruit de uitdagingen of doelstellingen vastleggen. Als laatste 
stap lijsten we op welke acties we moeten ondernemen om deze doelstellingen te realiseren, wie hierbij 
betrokken is, wie wat zou moeten doen, en welk tijdspad hiervoor moet gevolgd worden.  

 

                                                      

3  Analyse van sterkten (strenghts), zwakten (weaknesses), opportuniteiten (opportunities) en bedreigingen (threats). 
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1/ Vraag 

Toerisme is economie. Net zoals in andere economische sectoren zijn toerisme en recreatie onderhevig aan 
het spel van vraag en aanbod. Vermits onze economie sterk vraaggestuurd functioneert, is dit vraag-gedeelte 
een belangrijk onderdeel van dit plan. Via logiescijfers kunnen we ons een goed beeld vormen van de 
verblijftoeristische vraag in het Waasland en de evolutie ervan over de jaren heen. Logiesverstrekkers 
registreren systematisch het aantal aankomsten en overnachtingen en spelen die cijfers door aan de overheid. 
Deze basiscijfers worden verrijkt met meer diepgaande informatie, vergaard tijdens een periodieke 
steekproefsgewijze bevraging van recreatieve verblijfstoeristen in diezelfde logies. Deze bevraging gebeurde 
voor het laatst in 2011. Wat dagtoerisme betreft, biedt een grootschalig pilootonderzoek van 2010-2011 naar 
de omvang en de kenmerken van de daguitstappen die Belgen in één jaar ondernemen, ons richtinggevende 
informatie die ons toelaat om ook op dagtoeristisch vlak een analyse voor het Waasland te maken.  

1.1 Verblijfstoerisme 4 

De logiesverstrekkers5 in het Waasland registreerden in 2013 in totaal 250.406 overnachtingen. De regio staat 
hiermee ongeveer op hetzelfde niveau als het Brugse Ommeland (259.907), Scheldeland (243.876) en de 
Vlaamse Ardennen (234.531). Het Waasland staat wel nog een eindje af van regio’s met een langere 
verblijftoeristische traditie en groot toeristisch belang, zoals de Westhoek (569.710). In vergelijking met een 
regio zoals het Meetjesland (143.617) telt het Waasland echter een pak meer overnachtingen. Een vergelijking 
met de Antwerpse en Limburgse Kempen is minder evident door de grote vakantieparken die zich daar situeren 
en de grote volumes die zij genereren, hoewel zij ook zonder vakantieparken hoge volumes laten optekenen.6 

Het leeuwendeel van de overnachtingen (61 %) in het Waasland is toe te schrijven aan de binnenlandse markt 
waarvan we weten dat die nagenoeg volledig in Vlaanderen is te situeren. Nederland is het belangrijkste 
buitenlandse herkomstland met 12% van de overnachtingen. De andere buurlanden tellen elk afzonderlijk te 
weinig overnachtingen om individueel vernoemd te worden.  

 

                                                      

4  In ruimer perspectief was 2009 geen goed verblijftoeristisch jaar voor de Vlaamse Regio’s in het algemeen (-1,5% ten 
opzicht van 2008) en voor het Waasland in het bijzonder (-7,3 %). De economische crisis was hier niet vreemd aan. 

5  Vakantiewoningen zijn niet opgenomen in de tabellenreeksen van de FOD Economie, waarop de grafieken in dit rapport 
zijn gebaseerd. Tot en met 2011 werden ook de gastenkamers als dusdanig niet opgenomen tenzij zij vergund waren als 
hotel. 

6  De Limburgse Kempen (incl. Mijnstreek) zijn ook zonder vakantieparken nog goed voor 1.153.306 overnachtingen. 

 

Binnenland
61%

Nederland
12%

Andere buurlanden
15%

Overige Europa + 
rest van de wereld

12%

Overnachtingen 2013 per land van herkomst 
Totaal = 250.406

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen
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Tussen 2009 en 2013 groeide het aantal overnachtingen in het Waasland heel sterk, al moeten we dit meteen 
ook relativeren: het vertrekjaar 2009 was voor het Waasland immers een zeer slecht jaar (-7,5%) in 
vergelijking met de andere Vlaamse regio’s (-1,5%). De logiesverstrekkers in de regio realiseerden in deze 
periode jaarlijks gemiddeld een groei van +7,5%. In absolute cijfers spreken we over 62.935 extra 
overnachtingen in 2013 ten opzichte van het (uiterst slechte) jaar 2009. Deze groei kende een zeer gelijkmatig 
verloop over de hele periode. De groei van het aantal buitenlandse overnachtingen (+7,8%) hield gelijke tred 
met het binnenland (+7,3%). De gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal Nederlandse overnachtingen ligt 
zelfs nog een stuk hoger (+11,5%) maar kreeg in 2013 een zwaar verlies (-7,1%) te verwerken ten opzichte 
van topjaar 2012. De impact van de gastenkamers die sinds 2012 in de officiële tellingen zijn opgenomen, is 
voor het Waasland eerder beperkt (14.816 in 2012 en 11.892 in 2013). Veel gastenkamers in het Waasland 
werden in de periode voor 2012 al meegenomen in de statistieken maar waren toen vergund als hotel in de 
categorie. Er is dus zeker ook sprake van een zekere verschuiving. 

 
 

 

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen  7 

 

                                                      

7  Met ‘Overige Europa’ bedoelen we doorheen dit rapport de landen die deel uitmaken van de Europese Unie met 
uitzondering van de buurlanden van België. 
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Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen8 

 

Veruit de meeste overnachtingen in het Waasland worden geregistreerd in hotels en logies voor doelgroepen. 
Dit ligt in lijn met het aandeel van deze categorieën aan de aanbodzijde (zie verder). In 2013 zijn de hotels 
goed voor 44% van de overnachtingen en de doelgroeplogies voor 34%. Met 17% zijn de kampeerlogies geen 
onbelangrijke factor. Het aantal overnachtingen in gastenkamers is relatief beperkt (5%). Hun marktaandeel 

is iets minder groot dan het gemiddelde over alle Vlaamse regio’s heen (6%) maar ligt een heel stuk lager dan 
bijvoorbeeld in de Westhoek (17,5%), het Meetjesland (14%) of de Vlaamse Ardennen (20%). Bij de logies 
voor doelgroepen (voornamelijk jeugdverblijven) betreft het overwegend jeugdgroepen maar ook 
vriendengroepen en grote families hebben de weg naar logies voor doelgroepen gevonden bij een gebrek aan 
alternatieven bij private aanbieders. 

  
Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen 

 

                                                      

8 2012 was het eerste jaar waarin de gastenkamers als afzonderlijke categorie werden opgenomen. Voorheen werden wel 

al gastenkamers die vergund waren als hotel opgenomen in de statestieken onder de categorie “hotels”. 
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Wanneer we de overnachtingen per logiesvorm uitsplitsen per land van herkomst, dan zien we duidelijk het 
overwicht van de buitenlandse overnachtingen in de hotels. Het aandeel buitenlandse overnachtingen in hotels 
ligt zelfs een stuk hoger dan het aandeel binnenlandse. Dit heeft voornamelijk te maken met de zakelijke 
markt. Dit segment wordt verder echter niet behandeld in dit rapport omwille van de recente beleidskeuze op 
provinciaal niveau om het zakensegment niet meer bij de regio’s onder te brengen. Het “Convention Bureau 
Ghent & East-Flanders” kreeg de opdracht toegewezen om in overleg met de regio’s voor het MICE-segment 
(Meetings, Incentives, Congressen en Events) een strategische visie en werking te ontwikkelen. Hierdoor kan 
Toerisme Waasland voluit focussen op “leisure”.  

Bij de gastenkamers en de kampeerlogies zien we een ander beeld. Het aandeel buitenlandse en binnenlandse 
overnachtingen ligt in balans bij de gastenkamers. Bij de kampeerlogies is de binnenlandse markt veruit de 
belangrijkste, maar is ook het aandeel buitenlandse overnachtingen niet te verwaarlozen. De doelgroeplogies 
worden bijna exclusief bezet door de binnenlandse markt. Het gaat hier voornamelijk om jeugd-, school- en 
sportgroepen maar ook om korte verblijven van grote families of vriendengroepen en zelfs sporadisch MICE-
groepen. 

 

 
Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen 9 

 

                                                      

9   Het onderscheid tussen ‘overige Europa’ en ‘rest van de wereld’ blijkt niet helemaal precies uit de beschikbare cijfers en 
moet dus enigszins gerelativeerd worden. 
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Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen  6 
 

Bekijken we de overnachtingen per motief en land van herkomst in 2013, dan zien we een tegengesteld beeld 
tussen het recreatief (vakantie en vrije tijd) en het zakelijk segment. De markt van vakantiegangers is 
voornamelijk (77%) binnenlands gekleurd, het zakelijk verblijfstoerisme buitenlands.  

Binnen de hotels vormen de overnachtingen naar motief een blauwdruk van de overnachtingen naar herkomst: 
het overwicht van de buitenlandse overnachtingen enerzijds en de zakelijke overnachtingen anderzijds gaat 
hand in hand. Het aantal recreatieve overnachtingen in hotels ligt vrij laag. De overnachtingen in de 
doelgroepenlogies zijn haast uitsluitend binnenlands én recreatief. Ook in de kampeerlogies ligt de klemtoon 
op het recreatief segment en zijn 2 op 3 overnachtingen aan de binnenlandse markt toe te schrijven. Het 
cliënteel van de gastenkamers betreft een gemengd cliënteel qua herkomst en verblijfsmotief, wat een 
belangrijke troef is voor deze groep uitbaters naar rendabiliteit toe (op werkdagen zakelijk en tijdens het 
weekend en in vakanties recreatief). 

 

 
Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen 
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Tussen 2009 en 2013 kenden de overnachtingen in het recreatieve segment en die in het zakelijke segment 
een verschillende evolutie. Na een kleine terugval in 2010 groeide het recreatieve segment jaar na jaar. Het 
zakelijke segment vertoont een ander patroon met een groei in 2010 ten opzichte van 2009 en daarna een 
periode van status quo. Er is dan terug een groei in 2012 maar deze wordt direct gevolgd door een terugval 
in 2013, wat het aantal overnachtingen terugbrengt op het niveau van 2011. Dit grillige patroon hoeft ons niet 
te verrassen. Veel overnachtingen in het zakelijke segment zijn conjunctuurgebonden en de periode 2009-
2013 liet zich kenmerken door grote economische instabiliteit. Algemeen gesproken kunnen we  zeggen dat 
sinds 2010 het recreatieve segment de motor is geweest achter de groei van het verblijfstoerisme in het 
Waasland. Op basis van het onderzoek “De Vlaanderen-vakantieganger anno 2011” kunnen we een inschatting 
maken van de omzet van het recreatief verblijfstoerisme in het Waasland dat jaar. Zonder de jeugdgroepen in 
doelgroeplogies schatten we deze omzet in 2011 op zo’n € 4,8 miljoen. Door gebruik te maken van gangbare 
hypotheses met betrekking tot de link tussen omzet en werkgelegenheid kunnen we ook de tewerkstelling die 

hiermee samenhangt ramen. Voor 2011 komen we zo op 48 voltijdse equivalenten directe tewerkstelling en 
24 voltijds equivalenten indirecte tewerkstelling. Samen dus goed voor 72 voltijdse equivalenten. 

 
Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen  10 

 

Het aandeel binnenlandse overnachtingen in het recreatieve segment schommelt in de periode 2009 – 2013 

tussen de 76 en 79%. De Nederlandse markt vertoont een gelijkaardig patroon met een aandeel dat schommelt 
tussen de 11 en de 14%. Samen zijn ze jaarlijks goed voor 90% van de recreatieve overnachtingen in het 
Waasland. Aangezien de binnenlandse markt ook bijna exclusief Vlaams is, volstaat het Nederlands als voertaal 
voor het onthaal, acties en communicatiedragers die gericht zijn op de recreatieve verblijftoeristische markt. 

 

                                                      

10   Het onderscheid tussen ‘overige Europa’ en ‘rest van de wereld’ blijkt niet helemaal precies uit de beschikbare cijfers en 
moet dus enigszins gerelativeerd worden. 
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Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen  7 
 

De gemiddelde verblijfsduur van de binnenlandse recreatieve verblijfstoerist in het Waasland ligt hoger dan bij 
de andere landen(groepen). Dit is te verklaren door het belang van de logies voor doelgroepen en de 
jeugdgroepen die er tijdens de zomermaanden voor langere periodes verblijven, alsook door de langere 
verblijven in kampeerlogies in diezelfde periode. De gemiddelde verblijfsduur voor het binnenlandse publiek 
schommelt over de periode 2009–2013 tussen de 2,6 en 2,9 nachten. De gemiddelde verblijfsduur ligt voor de 
andere landen onder de 2,5 nachten. De grote schommelingen bij de Nederlanders en inwoners van buiten 
Europa zijn opmerkelijk maar een afdoende verklaring hiervoor is moeilijk. Vooral de sterke daling van de 
gemiddelde verblijfsduur van Nederlanders in 2012 ten opzichte van 2011 is opmerkelijk en moet zeker in de 
gaten gehouden worden.  

 
Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek na verwerking door Toerisme Vlaanderen 
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Conclusies: 

- De gemiddelde jaarlijkse groei van het verblijfstoerisme in het Waasland lag in de periode 2009 – 2013, na 
weliswaar een sterke terugval in 2009, een stuk hoger dan het gemiddelde over alle Vlaamse regio’s heen. 

- Het recreatieve segment vormde de motor van de groei die het verblijfstoerisme in het Waasland heeft 
gekend tussen 2009 en 2013. 

- De omzet uit recreatief verblijfstoerisme exclusief jeugdgroepen in doelgroeplogies in het Waasland voor 
2011 wordt geraamd op zo’n € 4,8 miljoen. Dat komt overeen met 48 voltijdse directe jobs en 24 indirecte. 

- De meeste overnachtingen in het Waasland worden geregistreerd in hotels en logies voor doelgroepen 
waarbij het aandeel recreatieve overnachtingen in hotels vrij beperkt is. 

- Naast jeugdgroepen zijn er in beperkte mate ook vriendengroepen en grote families die een weekendje 
boeken bij logies voor doelgroepen. 

- Het marktaandeel van de gastenkamers is in het Waasland een heel stuk lager dan dat in regio’s met een 
langere verblijftoeristische traditie zoals het Meetjesland of de Westhoek. 

- De binnenlandse markt is veruit de belangrijkste voor het verblijfstoerisme in het Waasland en situeert zich 
bijna uitsluitend in Vlaanderen. 

- De enige buitenlandse markt van enige betekenis voor het Waasland is de Nederlandse. 

- De Nederlandse markt is de voorbije jaren onder druk komen te staan met een daling van het aantal 
overnachtingen in 2013 ten opzichte van 2012 en een sterke daling van de gemiddelde verblijfsduur in 2012 
ten opzichte van 2011. 

- De meeste overnachtingen in het Waasland worden geregistreerd tijdens de zomermaanden juli en 

augustus. 

In 2011 werd de Vlaamse en Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in het Waasland bevraagd in het kader 
van een grootschalig onderzoek van Toerisme Vlaanderen naar de vakantieganger in de Vlaamse regio’s. 

Hieruit bleek ondermeer dat in het Waasland reca-bezoek, fietsen en wandelen in 2011 de belangrijkste 
activiteiten waren van een recreatieve verblijfstoerist in een hotel, gastenkamer, vakantiewoning of in 
kampeerlogies. Het aandeel van het recabezoek ligt in lijn met het gemiddelde over alle Vlaamse regio’s heen. 
Een doorsnee verblijfstoerist fietst wel iets meer in het Waasland dan in de andere Vlaamse regio’s maar gaat 
iets minder vaak wandelen. In het Waasland staan shoppen en natuurbeleving dan weer iets hoger op het 
activiteitenlijstje. Bezoeken van cultuurhistorische attracties staan in de top van de activiteiten over alle 
Vlaamse regio’s heen, maar komen niet voor in de top van de activiteiten in het Waasland. De natuur spreekt 
in het Waasland verblijfstoeristen blijkbaar toch net iets meer aan dan de rijke cultuurgeschiedenis van de 
regio. 
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Bron: Toerisme Vlaanderen – de Vlaanderen Vakantieganger 

Van de recreatieve reisgezelschappen die in 2011 in hotels, gastenkamers, vakantiewoningen of in 
kampeerlogies in het Waasland verbleven, reisden er 82% (of 4 op 5) zonder kinderen. Het gemiddelde over 
alle Vlaamse regio’s heen is 76% (d.i. exclusief vakantieparken). Gemiddeld telde een reisgezelschap in het 
Waasland 3,8 personen, wat lager ligt dan het gemiddelde over alle Vlaamse regio’s heen (4,9 personen).  

De deelnemers aan de steekproef onder verblijftoeristen in het Waasland in 2011 waren gemiddeld 51,8 jaar 
oud. De categorie van de medioren (50-64 jaar) is met 42% de omvangrijkste. 

 
Conclusies: 

- Verblijftoeristen in hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en kampeerlogies in het Waasland gingen in 
2011 iets meer fietsen, shoppen en natuur beleven dan in andere Vlaamse regio’s. 

- Bezoeken aan cultuurhistorische attracties stond in 2011 iets minder hoog op het activiteitenlijstje van 
verblijftoeristen in het Waasland. 

- De grote meerderheid van de recreatieve reisgezelschappen die in het Waasland verblijven, reizen zonder 
kinderen. 

- Medioren die niet vergezeld worden door (klein)kinderen vormen in het Waasland de grootste groep 

recreatieve verblijftoeristen in hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en kampeerlogies.  

 

 

1.2 Dagtoerisme 

Uit het pilootonderzoek naar daguitstappen van de Belg dat van juli 2010 tot juni 2011 werd uitgevoerd, 
kunnen we afleiden dat de Belgen in die periode zo’n 586.816 daguitstappen11 naar en in het Waasland hebben 
ondernomen. De regio situeert zich hiermee in de buurt van de Vlaamse Ardennen en Haspengouw en scoort 
beter dan het Maasland en het Meetjesland. De Antwerpse Kempen is de absolute topregio, wat vooral te 
maken heeft met grote trekpleisters zoals het Wijnegem shoppingcenter, Bobbejaanland, de vele meren in die 
regio en de centrumfunctie van steden als Turnhout, Lier, Herentals en Geel. Naar economisch belang kunnen 

                                                      

11  Minstens 4 uur van huis inclusief reistijd en meer dan 20 km ver behalve bij toertochten te voet, per fiets of te paard, en 
met uitzondering van bezoeken aan familie, vrienden en kenissen, van uitstappen met een routinematig karakter en van 
uitstappen vanuit een vakantieadres of tweede verblijf. 
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we uit het onderzoek van 2011 afleiden dat het dagtoerisme in het Waasland dat jaar goed was voor een 
omzet van zo’n € 20,5 miljoen. Op basis van gangbare hypotheses wat betreft de werkgelegenheid gekoppeld 
aan de omzet, kunnen we de tewerkstelling ramen op 205 voltijdse equivalenten directe tewerkstelling en 103 
voltijdse equivalenten indirecte tewerkstelling. Dit brengt de totale geraamde tewerkstelling die in het 
Waasland in 2011 werd gerealiseerd via dagtoerisme op 308 voltijdse equivalenten. 

Het zijn vooral Vlamingen die op daguitstap naar het Waasland gaan. We kunnen het aandeel Vlamingen op 
93% ramen. Opvallend is het lage aandeel daguitstappen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
vergelijking met naburige regio’s (0,7% Waasland ten opzichte van 10,3% Scheldeland en 5,4% Vlaamse 
Ardennen). In absolute aantallen is het belang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter heel beperkt 
voor de Vlaamse Regio’s. We zullen ons in de verdere analyse dan ook beperken tot de cijfers met betrekking 
tot de Vlamingen. 

In vergelijking met het gemiddelde van alle Vlaamse regio’s trekt het Waasland meer mensen uit de hogere 
sociale klasse aan (32% ten opzichte van 21%). De lagere middenklasse is dan weer sterk 
ondervertegenwoordigd in het Waasland (17% ten opzichte van 30%). 

Wat dagtoeristen in het Waasland doen, verschilt sterk per seizoen. De populairste activiteiten over het hele 
jaar bekeken zijn: waterplezier en recreatieparken, sightseeing in de stad, muzikale evenementen, groene 
recreatieve wandeldomeinen en funshoppen in een winkelcentrum.  

Kort door de bocht zouden we dit kunnen vertalen in zwemmen in De Ster of spelevaren op Puyenbroeck; een 
stadswandeling in Sint-Niklaas; de Lokerse Feesten bijwonen; wandelen in Puyenbroeck of een van de bossen, 
en shoppen in het Waasland Shopping Center. Opmerkelijk is dat fietsen nergens voorkomt en dat wandelen 
dan weer erg populair is (eigen traject, volgen van een wandelroute en groene recreatieve wandeldomeinen). 
Tijdens het hoogseizoen zijn boottochten de 8ste meest populaire activiteit met Temse als kloppend hart. 

 

 

 
Bron: Pilootonderzoek daguitstappen van de Belg – Steunpunt Toerisme en Recreatie 
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Bron: Pilootonderzoek daguitstappen van de Belg – Steunpunt Toerisme en Recreatie 

 
De bezoekersprofielen die in het Waasland meest voorkomen zijn de funshoppers (zowel in de stad als in een 
winkelcentrum), evenementenbezoekers en natuurliefhebbers. Ten opzichte van het gemiddelde van alle 
Vlaamse regio’s is vooral de funshopper heel sterk vertegenwoordigd in het Waasland. Ook de natuur-
liefhebber en de evenementenbezoeker zijn beter vertegenwoordigd dan gemiddeld. Actieve fietsers (7% ten 
opzichte van 13%) en cultuur- en erfgoedzoekers (2% ten opzichte van 12%) zijn ondervertegenwoordigd ten 

opzichte van de andere Vlaamse regio’s. 

33% van de dagtoeristen in het Waasland wordt enkel vergezeld door zijn/haar partner. Het reisgezelschap 
van dagtoeristen in de regio is verder zeer heterogeen. 32% van de reisgezelschappen telt kinderen maar de 
samenstelling van deze gezelschappen verschilt heel erg. Zo gaat het in “slechts” 12% van alle gevallen om 
klassieke gezinsuitstappen met partner en kinderen. 

In 21% van de gevallen maakt dit “kerngezelschap” deel uit van een grotere groep binnen het kader van een 
georganiseerde groepsuitstap. Dit betekent dus dat meer dan 1/5 van de dagtoeristen in het Waasland de 
regio in groep bezoekt. Dit segment is m.a.w. belangrijk maar vereist een specifieke aanpak vermits telkens 
enkele mensen voor de hele groep beslissen waar naartoe wordt gegaan en wat wordt gedaan. 

 

 
 

Bron: Pilootonderzoek daguitstappen van de Belg – Steunpunt Toerisme en Recreatie 
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Bron: Pilootonderzoek daguitstappen van de Belg – Steunpunt Toerisme en Recreatie 

 

In vergelijking met het gemiddelde van alle Vlaamse regio’s gaan relatief veel koppels uit de twee jongste 
leeftijdscategorieën op daguitstap naar het Waasland (29% gecumuleerd ten opzichte van 21%). Dit hoeft 
gezien het grote aandeel funshoppers en evenementenbezoekers ook niet te verbazen. Aan de andere kant is 
ook de leeftijdscategorie 60-69 jarigen sterker vertegenwoordigd in het Waasland dan in de andere Vlaamse 
regio’s (30% ten opzichte van 23%). 

 

 

 

 

 
Conclusies: 

- Dagtoerisme is zeer belangrijk voor het Waasland. Het aantal dagtoeristen ligt een stuk hoger dan het aantal 
verblijftoeristen. Ook de omzetcijfers zijn een stuk hoger. Voor 2011 wordt de omzet uit dagtoerisme geraamd 
op zo’n € 20,5 miljoen wat overeenkomt met 205 voltijdse direct jobs en 103 indirecte. 

- Algemeen genomen zijn waterplezier en bezoek aan recreatieparken, sightseeing in de stad, bezoek aan een 
muzikaal evenement, bezoek aan groene recreatieve wandeldomeinen en funshoppen de belangrijkste 
activiteiten van dagtoeristen in het Waasland. 

- Wat de belangrijkste activiteiten zijn verschilt heel erg van seizoen tot seizoen. 

- In het hoogseizoen is sightseeing per boot de 8ste meest populaire activiteit in het Waasland. 

- Het aandeel actieve fietsers en cultuur- en erfgoedbezoekers ligt in het Waasland een stuk lager dan 
gemiddeld over alle Vlaamse regio’s heen. 

- 1/3 van de dagtoeristen in het Waasland wordt enkel vergezeld door zijn/haar partner en nog eens 1/3 telt 
kinderen in het reisgezelschap. Slechts in 12% van het totaal aantal daguitstappen gaat het om een daguitstap 
in klassiek gezinsverband. 

- 1/5 van de dagtoeristen in het Waasland doet dit in het kader van een groepsuitstap. In 44% van de gevallen 
gaat het om sociale of culturele verenigingen. 

- Onder de koppels die een daguitstap in/naar het Waasland maken, zijn de jongste leeftijdscategorieën (18–
39 en 40–49 jaar) en de 60–69 jarigen beter dan gemiddeld vertegenwoordigd. 
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2/ Aanbod 

Vraag en aanbod zijn twee heel belangrijke elementen in de situatieanalyse. Het toeristisch-recreatieve aanbod 
kunnen we onderverdelen in het primaire aanbod en het secundaire aanbod. Een toeristische bestemming is 
een gelaagd gegeven dat kan vergeleken worden met een ui. De kern is het primaire aanbod, de hardware: 
in de eerste plaats de bezienswaardigheden, erfgoed, musea en attracties maar ook het overkoepelende 
openbaar domein (met water, natuur, ...), evenementen, typische streekproducten en -gerechten en de fiets- 
en wandelpaden voor zover ingebed binnen de rest van het primair aanbod. Dit is het aanbod dat toeristen 
aanzet tot een bezoek aan een bestemming.  

Daarrond zit een laag die het ‘uitgebreide product’ vormt: het secundaire aanbod. Dit secundaire aanbod 
trekt op zich geen toeristen aan. Het zorgt er wel voor dat bezoekers niet komen of weerhoudt bezoekers  van 
een herhaalbezoek indien het niet in orde is. Een zeer belangrijk element van het secundaire aanbod - cruciaal 
voor verblijfstoeristen - is logies en reca (restaurants en cafés). Binnen deze laag kijken we ook naar 
verbindingen die (kunnen) gelegd worden tussen de verschillende elementen van het primaire en secundaire 
aanbod aan de hand van wandelingen, fietstochten, arrangementen, openbaar vervoer, parkings, ... alsook 
naar het visitor management ter plekke (onthaal, signalisatie, …).  

In deze analyse zullen we deze opdeling ook hanteren. 

2.1 Primair aanbod 

De analyse van het huidige primaire aanbod kan samengevat worden in een aanbodspiramide. Die geeft aan 
welke wervende kracht dit aanbod heeft voor toeristen. De piramide hierna beperkt zich tot aanbodelementen 
die gericht zijn op verblijfs- en dagtoeristen in het recreatieve segment. Hierbij dient wel opgemerkt dat de 
verschillende elementen met autonoom wervende kracht alleen maar samen voldoende sterk zijn om 
verblijfstoeristen aan te spreken. Geen enkele is onderscheidend binnen een ruimere Vlaamse context. Elk 
afzonderlijk is hun autonoom wervende kracht op vandaag beperkt tot de dagtoeristische markt. 
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De beleving van het landschap in het Waasland heeft een autonoom wervende kracht. Het gaat dan meer 
bepaald om wandelen en fietsen door de uitgestrekte bos-, kreken- en poldercomplexen die de regio rijk 
is. Maar ook de beleving op en rond de Schelde, de Durme, de Moervaart en de Stekense Vaart hoort hierbij. 
Temse als uitvalsbasis voor Schelderondvaarten en de lus die kanoërs en kajakkers kunnen maken via de 
Moervaart, de Durme en de Zuidlede zijn binnen dit kader twee belangrijke aanbodelementen. De 
mogelijkheden op vlak van toervaart voor het Waasland zijn echter beperkt door de afdamming van de Durme 
in Lokeren. De palinggastronomie12 en de vele erfgoedsites maken eveneens deel uit van de beleving die rond 
de Schelde en de Durme hangt. Het Waasland Shoppingcenter slaagt er al van bij de opening in om 
bezoekers van buiten de regio aan te trekken. Door de inplanting van het centrum en de specifieke kenmerken 
van dit publiek is het echter moeilijk deze bezoekersstroom voor de ruimere regio te valoriseren. Verschillende 
evenementen die verankerd zijn in het Waasland hebben een uitstraling die de grenzen van de regio ver 
overstijgt en trekken elk een heel eigen publiek aan. Deze evenementen kunnen bijdragen tot een beeld van 
het Waasland als regio waar altijd iets te beleven is. Door het vrij dichtbevolkte karakter van de regio en de 
nabijheid van Antwerpen en Gent zijn de recreatiedomeinen in het Waasland belangrijke trekpleisters met 

Puyenbroeck en De Ster als absolute toppers. Beide domeinen zijn door hun omvang en gevarieerd aanbod 
aantrekkelijke bestemmingen voor een dagje of half dagje ontspanning. Beide zijn echter weinig ingebed in 
het toeristisch-recreatieve netwerk van de regio. Sint-Niklaas met haar mix van erfgoedelementen, 
cultuuraanbod, evenementen, cafés en restaurants en winkels is een interessante bestemming voor een 
stadsbezoek. Voor Lokeren is dan weer de combinatie van stedelijke elementen en de groenbeleving in de 
omgeving (Durme, Molsbroek, Daknam,…) interessant. 

Het havengebied (Havenland) met de economische activiteit daar en de Bloemenstreek met de 
sierteeltbedrijven die daar actief zijn, spreken elk een specifiek publiek aan dat deze elementen van het aanbod 
vooral in groep gaat bezoeken. Een belangrijke vraag is op welke manier we deze elementen kunnen ontsluiten 
en promoten voor een ruimer (lees ook individuelen) publiek. Het havengebied (Havenland) zien we ook best 
binnen een ruimer geheel met de Schelde als verbindend element over de regio- en landsgrenzen heen. Voor 
Fort Liefkenshoek kan binnen deze context de vraag gesteld worden of de centrale ligging van het 
voormalige fort binnen het hele havengebied mogelijkheden biedt voor een doorontwikkeling van de site. Op 
vandaag vormt de moeilijke fysieke ontsluiting van de site immers een rem op de groei van Fort Liefkenshoek 
als attractie zoals ze is ontwikkeld. Wat de Bloemenstreek betreft is het LoS een waardevol initiatief in de 
richting van ontsluiting en beleving voor individuele bezoekers. Het Kasteel van Beervelde en de tuindagen die 
daar doorgaan, is een andere belangrijke site maar de drempel om de parktuin bij het kasteel als individuele 
bezoeker te bezoeken is vandaag nog groot.  

 

Evolutie bezoekersaantallen van attracties in het Waasland 2008 – 201213 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Bezoekerscentrum Molsbroek     24904 24124 24107 

Fort Liefkenshoek 6143 6863 6625 7806 11951 

Getijdenmolen Rupelmonde 3409 2348 2514 Nb Nb 

Graventoren Rupelmonde 2484 2348 2514 Nb Nb 

Huis Thuysbaert 5121 3022 3055 2980 1943 

Kasteel Cortewalle     3547 3346 2447 

Kasteel Wissekerke   5000 4377 Nb Nb 

Mercatormuseum 3684 3414 3238 6114 Gesloten 

Mola 8057 7596 7707 8691 8792 

Puyenbroeck 439193 497063 425355 506586 474929 

De Ster 336963 435558 370593 339303 217881 

Ontschepingen Wilfordkaai  29503 29448 29326 32892 

Salons voor Schone Kunsten 7455 5925 7383 5028 732 

Stadsmuseum Lokeren gesloten gesloten gesloten 5008 7784 

SteM Zwijgershoek 3754 12120 11291 11501 17908 

Bron: bevraging TOERISME OOST-VLAANDEREN/STER (t.e.m. 2011)/Toerisme Vlaanderen 

                                                      

12 Palinggastronomie is vooral gelinkt aan Scheldeland. In Temse en Kruibeke staat er in verschillende restaurants paling op 
de menukaart maar ook Daknam en Moerbeke zijn lokaal bekend voor de paling. 

13 Voor De Ster werd een inschatting gemaakt op basis van het aantal betalende bezoekers tijdens de zomermaanden.  
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Naast de “grote” publiekstrekkers uit de tabel op voorgaande bladzijde die in de toeristische statistieken 
voorkomen, telt het Waasland ook veel kleine attracties die vaak beperkt open zijn. Dat dergelijke “kleine” 
attracties wel degelijk interessant kunnen zijn, bewijzen het Heemkundig Museum Wissekerke in Bazel en het 
Klingspoor in De Klinge. Deze komen niet voor in de officiële toeristische statistieken maar zijn als 
belevingspunt onderweg zeker interessant. Een goede inplanting en unieke beleving zijn er belangrijk.  

De elementen van het aanbod met een beperkt autonoom wervende kracht verrijken en kleuren de 
totaalbeleving die een daguitstap of meerdaags recreatief verblijf in het Waasland vormt. Voor een 
verblijftoerist zijn het leuke ontdekkingen die ze ter plekke doen of die hem/haar specifiek aanspreken wanneer 
hij/zij het verblijf aan het voorbereiden is. Een dagtoerist zal zich het meest aangetrokken voelen tot die 
elementen die hem/haar een authentieke, kwaliteitsvolle en interactieve beleving verschaffen. De grote 
meerderheid van de dagtoeristen wil vooral ontspannen en samen iets doen. Iets nieuw leren en ontdekken is 
maar voor een kleine groep echt belangrijk. We moeten hiermee rekening houden in de verdere ontwikkeling, 
ontsluiting en promotie van deze ondersteunende elementen. 

2.2 Secundair aanbod 

Logies zijn veruit het belangrijkste onderdeel van het secundaire aanbod voor een regio die een onderdeel 
vormt van het macroproduct Vlaamse regio’s. Een onvoldoende groot aantal en/of gevarieerd aanbod 
kwaliteitsvolle logiesuitbatingen in bepaalde categorieën of met een bepaald profiel brengt met zich mee dat 
je een regio niet geloofwaardig kan positioneren binnen dit macroproduct. In onderstaande tabellen geven we 
telkens een overzicht van het totale aanbod, wat ruimer is dan het aanbod dat wordt gepromoot. Het 
logiesdecreet bepaalt immers dat enkel vergunde uitbatingen mogen gepromoot worden.  

Bron: logiesinventaris Provinciale Toeristische Organisaties + Toerisme Vlaanderen (ijkpunt is 1 juli van het 
geïnventariseerde jaar) 

 

Vergeleken met regio’s met een langere verblijftoeristische traditie zoals de Westhoek, het Meetjesland of de 
Vlaamse Ardennen ligt het aantal logiesuitbatingen in het Waasland erg laag. Het Waasland telt dan wel weer 
meer logies voor doelgroepen en kampeerlogies dan het Meetjesland en de Vlaamse Ardennen.  

We kunnen uit bovenstaande afleiden dat er in het Waasland onvoldoende kritische massa is om binnen het 
macroproduct Vlaamse regio’s een rol van betekenis te spelen als regio. Binnen dit macroproduct wordt 
voornamelijk de kaart getrokken van kleinschalige hotels, gastenkamers en vakantiewoningen. In het 
Waasland zijn veel uitbatingen in deze categorieën ook nog eens vooral op het zakelijk segment gericht. Dat 
maakt de spoeling nog een stuk dunner. We moeten goed nadenken over de ondersteuning van uitbatingen 
in deze categorieën die wel willen inzetten op het vrijetijdssegment en de gast ook een “vakantiegevoel” 
kunnen geven. Deze uitbatingen op (middel)lange termijn verliezen, zou nefast zijn voor de toeristische 
ontwikkeling van het Waasland. 
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Kampeerlogies: 7
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Vakantie-
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Aantal logiesuitbatingen per categorie in 2013
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Bron: logiesinventaris Provinciale Toeristische Organisaties + Toerisme Vlaanderen (ijkpunt is 1 juli van het 
geïnventariseerde jaar) 

Gezien het specifieke karakter van het marktsegment van de vaste standplaatsen op kampeerlogies beperken 
we ons in deze analyse tot de “toeristische” logiescapaciteit14. We besteden in dit plan ook geen aandacht aan 
de tweede verblijven in de regio. Maar liefst 69% van de toeristische capaciteit in logiesuitbatingen in het 
Waasland situeert zich in doelgroeplogies en in kampeerlogies. De hotels in de regio, goed voor 24% van de 
toeristische beddencapaciteit, tellen gemiddeld elk 78 bedden. Dit hoge gemiddelde is te verklaren door drie 
grote hotels in het Waasland (Van der Valk in Beveren,  Ibis en Serwir in Sint-Niklaas). Deze “big three” zijn 
samen alleen al goed voor 550 bedden. De capaciteit in vakantiewoningen en in gastenkamers is te 
verwaarlozen. Ze vertegenwoordigen samen slechts 7 % van de toeristische logiescapaciteit in het Waasland.  

 

 

Bron: logiesinventaris Provinciale Toeristische Organisaties + Toerisme Vlaanderen (ijkpunt is 1 juli van het 
geïnventariseerde jaar) 

 

                                                      

14  We begrijpen hieronder de volledige capaciteit in logiesuitbatingen exclusief de vaste standplaatsen op kampeerlogies 
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Het totaal aantal logiesuitbatingen in het Waasland groeide tussen 2009 en 2013 van 71 naar 82.  

Meest opvallend in deze periode is de tegenstelling tussen het stijgend aantal gastenkamers enerzijds en de 
sterke daling in het aantal hotels (meer dan gehalveerd) anderzijds. Dit heeft voornamelijk te maken met een 
verschuiving van kleinschalige uitbatingen van de categorie hotels naar de categorie gastenkamers als gevolg 
van de invoering van het logiesdecreet. Daarnaast kwamen er in deze periode ook effectief enkele nieuwe 
gastenkamers én vakantiewoningen bij. Het aantal kampeerlogies bleef over de hele periode stabiel op 7.  

Bekijken we de evolutie van de totale capaciteit in logiesuitbatingen in het Waasland over dezelfde periode, 
dan zien we een groei (van 9.583 naar 9.701). De toeristische capaciteit gaat er lichtjes op achteruit (van 
3.622 naar 3.568). Het beeld per categorie is zeer verschillend. De hotelcapaciteit en de capaciteit van 
kortkampeerplaatsen op kampeerlogies zijn gedaald. De andere categorieën kenden een groei. De groei bij 
gastenkamers en vakantiewoningen was in verhouding het sterkst (respectievelijk +141 en +24). Qua volume 
was de groei bij logies voor doelgroepen net iets groter (+203). 

 

 
 
Bron: logiesinventaris Provinciale Toeristische Organisaties + Toerisme Vlaanderen (ijkpunt is 1 juli van het 
geïnventariseerde jaar) 

Er zijn wel enkele kleine logiesprojecten gepland in de regio maar in vergelijking met andere regio’s ziet het 
er niet naar uit dat er op korte termijn een grote inhaalbeweging zal gemaakt worden. De piste om de tijdelijke 
verblijven voor seizoensplukkers op fruitbedrijven te upgraden en toeristisch in de markt te zetten is binnen 
deze context interessant, zo ook de directe link met de producten van dat fruit gemaakt. 

Er zijn jachthavens in Doel, Lokeren en Temse. De jachthaven in Temse is de meest recente en is op korte 
termijn uitgegroeid tot een trekpleister op de site van de voormalige scheepswerven. De jachthaven in Temse 
richt zich zowel op pleziervaarders als op toervaarders. De ligging laat dit ook toe. In Lokeren zijn er concrete 

plannen om een volledig nieuw waterrecreatief centrum te bouwen. Door de afdamming van de Durme is het 
echter niet mogelijk dit nieuwe centrum in een vaarlus in te passen. In Doel zorgen vooral de zeilboten voor 
een vakantiegevoel. 

Kampeerlogies Gerstekot mag als enige het label kampeerautovriendelijk dragen. Op het kampeerlogies bij 
Puyenbroeck zijn er ook plaatsen voor kampeerauto’s maar deze zijn niet erkend door het Departement 
Internationaal Vlaanderen. Het aanbod kampeerautoplaatsen in het Waasland is weinig uitgebouwd. Enkele 
steden en gemeenten hebben wel plaatsen waar kampeerauto’s mogen staan maar specifieke 
kampeerautoterreinen zijn er nog niet. Temse plant er op korte termijn één en in Lokeren is er sinds kort een 
aangemeld kampeerautoterrein. 

Over het reca-aanbod in het Waasland beschikken we over onvoldoende cijfers om uitspraken te gronde te 
doen. In het Waasland is er een gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod van zaken die mooi gespreid zijn over de 
hele regio. We weten dat reca-bezoek een belangrijke activiteit is voor verblijfstoeristen, maar reca-bezoek 
maakt minstens evenzeer deel uit van de totaalbeleving die een daguitstap vormt. Tijdens het laag- en 
middenseizoen hoort een gastronomische uitstap zelfs tot de top 10 van meest genoemde activiteiten voor 
een daguitstap in/naar het Waasland. De reca in het Waasland vervullen geen structurele rol op vlak van 
toeristisch onthaal. De belangrijkste aanknopingspunten met de reca op vandaag is de labeling als 
fietsvriendelijke uitbating en in het kader van dagtrips voor groepen (enkel die zaken die groepen kunnen/ 
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willen ontvangen). De komst van de Black Box in de horeca zal onvermijdelijk tot een grondige herschikking 
van de sector leiden. 

Sinds 2008 is het Waasland volledig voor fietstoeristen en –recreanten ontsloten via het knooppunten-
netwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Dit netwerk werd ondertussen uitgerust met uniforme rustpunten 
en langs geselecteerde inrijpunten werden infoborden geplaatst. Toerisme Oost-Vlaanderen staat in voor de 
kwaliteitsbewaking en de opvolging van problemen met de bewegwijzering. Ten aanzien van de 
wegbeheerders vervult Toerisme Oost-Vlaanderen een signaalfunctie. Op het netwerk werden een aantal 
thematochten uitgestippeld en één tocht in de reeks fietsen met een plus die vertrekt aan het 
Provinciedomein Puyenbroeck. De Floraliëntochten en de Scheldeverentochten verbinden de regio’s 
Scheldeland en Waasland. De andere themaroutes zijn de Ronde van Urbanus (Lokeren) en de Ecoroute 
(natuur en economie in het havengebied). 

Naast het knooppuntennetwerk en de themaroutes bestaan er ook nog 5 lusvormige routes die beweg-
wijzerd zijn met de bekende zeshoekige bordjes en een infobord bij de startplaats. 4 van de 5 routes dragen 
de naam van figuren uit het Reynaertverhaal (Nobel, Grimbeert, Tibeert en Canteclaer). Deze routes ontsluiten 
samen het oostelijke deel van de regio. De beleving rond het Reynaertverhaal onderweg en de link met de 
figuren die hun naam lenen aan de routes is wel beperkt. In 2011 werd “Het Reynaert-mysterie” 
gelanceerd. Dit is een mobiele toepassing voor IoS die door middel van raadsels en minigames voor extra 
beleving zorgt tijdens een fietstocht op het netwerk. Startpunten van de tocht zijn Kruibeke en Hulst (NL). De 
ontwikkelingskost was vrij hoog in verhouding tot het effectieve gebruik.  

Overzicht lusvorming fietsroutes van Toerisme Oost-Vlaanderen in het Waasland 

Naam route Gemeenten Afstand(en) 

Canteclaerroute 
Stekene – Moerbeke – 
Lokeren – Sint-Niklaas 46 km. 

Grimbeertroute 
Lokeren – Waasmunster – 
Lochristi 43 km. 

Ledebeekroute Lochristi – Wachtebeke 46 km. 

Tibeertroute 
Beveren – Kruibeke – 
Temse – Sint-Niklaas 50 km. 

Nobelroute 
Sint-Gillis-Waas – Stekene 
– Sint-Niklaas 50 km. 

Bron: www.tov.be 

Toerisme Oost-Vlaanderen heeft de voorbije jaren in het Waasland een reeks lusvormige wandelroutes 
ontwikkeld en uniforme bewegwijzering en infoborden bij de startplaats(en). Enkele routes bestaan uit 
meerdere lussen. Deze landschapswandelroutes liggen verspreid over de hele regio en ontsluiten enkele 
belangrijke, landschappelijk waardevolle gebieden. Toerisme Oost-Vlaanderen staat zelf in voor de kwaliteits-
bewaking en de opvolging van problemen met de bewegwijzering. Ten aanzien van de wegbeheerders vervult 
Toerisme Oost-Vlaanderen een signaalfunctie. Een aantal wandelroutes (Siesmeers- en Zuidlede, Molsbroek-
Buylaers en Roomacker) zijn recent aangepast in functie van de toegankelijkheid en worden nu ook gepromoot 
binnen de reeks wandelen met een plus. Naast de wandelroutes van Toerisme Oost-Vlaanderen zijn er ook 
nog lokale routes met eigen bewegwijzering. De kwaliteitsbewaking en opvolging van problemen met 
betrekking tot de bewegwijzering gebeurt echter niet altijd en overal even consequent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tov.be/


   

 

34 

 

Overzicht wandelroutes van Toerisme Oost-Vlaanderen in het Waasland 

 

Naam route Gemeenten Afstand(en) 

Fondatie van Boudeloroute Sinaai 6,5 km. 

Groene Puttenroute Stekene 7 km. 

Liniewegelroute Eksaarde 8 km. 

Molsbroek – Buylaersroute Lokeren 12 km. 

Pereboomsgatroute Moerbeke-Waas 15 km. 

Roomackerroute Tielrode 9 km. 

Siesmeers- en Zuidlederoute Wachtebeke 7 km. – 8 km. – 4 km. 

Sombeke – Oude Durmeroute Waasmunster 5 km. – 7 km. 

Stropersbosroute Sint-Gillis-Waas/Kemzeke 4 km. – 4 km. 

Tweelandenroute De Klinge 9 km. 

Bron: www.tov.be 

Het station van Temse is een Groene Halte. Het is een startplaats voor de Stille Waters wandelroute die deel 
uitmaakt van een reeks Groene Halte wandelroutes over heel België. De Groene Halte wandelroutes zijn een 
initiatief van TreinTramBus en zijn erop gericht de koppeling van wandelen en openbaar vervoer te promoten. 
Het gaat om lijnwandelingen tussen 2 of meerdere treinstations of bushaltes met een regelmatige bediening 
(ook in het weekend). De routes zijn niet bewegwijzerd maar er staat wel een infobord bij de startplaatsen. 

Een deel van de Scheldelandroute loopt over Waas grondgebied (Temse en Kruibeke). Toerisme Oost-
Vlaanderen heeft verder geen autoroutes en ook geen ruiterroutes in het Waasland. 

 

 
Conclusies: 

- Het Waasland telt een aantal primaire aanbodelementen die elk op zich autonome wervende kracht hebben 
voor de dagtoeristische markt. Geen enkele van deze elementen is echter op zichzelf onderscheidend binnen 
een ruimere Vlaamse context. 

- De primaire aanbodelementen met autonome wervende kracht in het Waasland zijn samen ook voldoende 
sterk om verblijftoeristen aan te trekken voor een kort recreatief verblijf. 

- Voor de primaire aanbodelementen met een semiautonome wervende kracht zijn groepen de belangrijkste 
markt, maar mits de juiste ingrepen en investeringen kunnen deze elementen ook een publiek uit specifieke 
segmenten aantrekken. 

- De primaire aanbodelementen met een beperkte autonoom wervende kracht kleuren en verrijken een bezoek 
aan het Waasland en moeten vanuit een vraaggestuurd perspectief benaderd worden.  

- Het logiesaanbod in het Waasland is op vandaag onvoldoende sterk ontwikkeld om de regio als verblijfs-
toeristische regio een rol van betekenis te laten spelen binnen het macroproduct Vlaamse regio’s. 

- Het Waasland telt bijzonder weinig uitbatingen in de categorieën kleinschalige hotels, gastenkamers en 

vakantiewoningen waar de gast een “echt vakantiegevoel” krijgt. 

- Restaurants en cafés zijn een belangrijk segment van de aanbodszijde waar we momenteel te weinig zicht 
op hebben. 

- Het Reynaertverhaal leende namen en elementen aan fietsproducten maar voor het grote publiek was dit 
niet voldoende om toe te happen. 

- Een aantal landschappelijk waardevolle gebieden in het noorden (kreken & polders van Meerdonk, Sint-
Elooiskreek, Heide- en Wullebos) zijn nog onvoldoende ontsloten voor wandelaars. 
 

 

 

http://www.tov.be/
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3/ Naamsbekendheid, motivatie en imago 

 

De bevraging van recreatieve verblijftoeristen in hotels, gastenkamers, vakantiewoningen en kampeerlogies15 
in 2011 geeft min of meer een beeld van de naamsbekendheid en het imago van het Waasland bij recreatieve 
verblijftoeristen in de regio. Dit onderzoek en het pilootonderzoek naar daguitstappen van de Belg (2010-2011) 
leren ons ook iets over de motivatie van recreatieve verblijftoeristen en dagtoeristen in het Waasland. 

3.1 Naamsbekendheid 

97% van de deelnemers aan het onderzoek bij recreatieve verblijfstoeristen in het Waasland in 2011 hebben 
een regio genoteerd wanneer hen gevraagd werd hun verblijf te situeren. Van hen wist precies de helft (50%) 
dat hun verblijf zich in het Waasland situeerde. Van alle Oost-Vlaamse regio’s telt het Waasland procentueel 
de meeste respondenten die een regio hebben genoteerd. Het verschil met Scheldeland is op dit vlak het 
grootste. In Scheldeland hebben slechts 89% van de respondenten een regio ingevuld. Wat de juistheid van 
de antwoorden betreft, zien we dat het Waasland lager scoort dan het Meetjesland (73%) en de Vlaamse 
Ardennen (68%) maar het nog altijd een stuk beter doet dan Scheldeland (37%) of de Leiestreek (33%). Het 
Waasland scoort zelfs iets beter dan populaire toeristische regio’s met een grote naamsbekendheid zoals de 
Westhoek (47%) en de Antwerpse Kempen (48%). Absolute koploper is de Voerstreek met 99% van de 
respondenten die een regio hebben ingevuld en 84% die deze ook juist hebben. 

3.2 Motivatie 

De redenen waarom iemand voor het Waasland kiest voor een meerdaags recreatief verblijf zijn divers. 
Een vergelijking met gemiddelden over alle Vlaamse regio's heen, levert enkele opvallende vaststellingen op. 
Ook een vergelijking met de activiteiten die toeristen effectief ondernemen wanneer ze in het Waasland zijn, 
is interessant. Dit helpt ons om een beter inzicht te krijgen in het gedrag en het profiel van de toeristen die 

de regio op vandaag al aantrekt.  

 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen – de Vlaanderen Vakantieganger  (Vlaamse regio’s = exclusief vakantieparken) 

 

                                                      

15  Bron: Toerisme Vlaanderen. De Recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse Regio’s anno 2011 
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De belangrijkste reden om voor het Waasland te kiezen voor een meerdaags recreatief verblijf is de 
mogelijkheid tot fietsen. Op vlak van dagtoerisme is fietsen een heel stuk minder belangrijk. De regio scoort 
op dit vlak zelfs iets hoger dan het gemiddelde over alle Vlaamse regio’s heen. We kunnen dus stellen dat 
toeristen naar het Waasland komen om te fietsen en dit dan ook effectief doen als ze in de regio zijn. Het weer 
moet dit dan natuurlijk ook toelaten. 

Dat het Waasland een onbekende streek is, of een streek die zij nog niet eerder hebben bezocht, is een tweede 
belangrijke reden. Dat ze de regio nog niet hebben bezocht, wil echter niet zeggen dat ze de regio niet kennen. 
Verblijftoeristen in het Waasland weten vrij goed dat zij in het Waasland hebben verbleven. Het Waasland is 
latent/passief wel vrij goed bekend maar weinig mensen zetten effectief de stap om een verblijf in het 
Waasland te boeken.  

De andere redenen liggen allemaal in balans met elkaar. Het Waasland wordt duidelijk niet gezien als een 
wandelregio. Wandelen wordt niet alleen een stuk minder aangehaald als reden om voor het Waasland te 
kiezen maar is ook als activiteit tijdens het verblijf een stuk minder belangrijk dan in andere Vlaamse regio’s. 
Op vlak van dagtoerisme is wandelen dan wel weer erg belangrijk. 

Shoppen vinden we niet terug als een van de redenen om voor het Waasland te kiezen voor een meerdaags 
recreatief verblijf (werd ook niet expliciet bevraagd overigens). Shoppen behoort nochtans wel tot de 
belangrijkste activiteiten van recreatieve verblijftoeristen in de regio. Recreatieve verblijfstoeristen in het 
Waasland gaan tijdens hun verblijf meer shoppen dan gemiddeld. Dit is zeker niet onbelangrijk en betekent 
dat shoppen in de communicatie rond meerdaagse recreatieve verblijven in het Waasland op de juiste manier 
moet uitgespeeld worden. 

De reden waarom de Vlaming een daguitstap naar het Waasland onderneemt, is voornamelijk om te 
ontspannen en te genieten (49%). Iets nieuws ontdekken, ervaren of leren is slechts in 17% van de gevallen 
de reden om naar het Waasland te trekken. De andere 34% geeft aan dat het genieten van het samenzijn met 
familie, vrienden of kennissen de belangrijkste motivatie is. Deze cijfers liggen in lijn met de gemiddelden.  

3.3 Imago 

Imago is zeer belangrijk in toerisme maar tegelijkertijd ook iets complex en moeilijk te sturen. Uit onderstaande 
kunnen we afleiden dat het imago van het Waasland min of meer aansluit bij het gemiddelde over alle Vlaamse 
regio’s heen. Er zijn echter weinig elementen waarop het Waasland merkelijk beter scoort. De goede 
bereikbaarheid is het enige punt waarop de regio het iets beter doet. Het Waasland wijkt in negatieve zin af 
op vlak van rust, landschap/natuur en cultureel/historisch aanbod. 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen – de Vlaanderen Vakantieganger  (Vlaamse regio’s = exclusief vakantieparken) 
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Dat het Waasland, in vergelijking met het gemiddelde van de andere Vlaamse regio’s, als iets minder rustig 
wordt ervaren en minder goed scoort als regio met een mooi landschap en rijke natuur, valt op zich niet te 
verbazen. Het Waasland wordt immers doorsneden door grote verkeersassen en kent heel wat bedrijvigheid. 
Hieraan kunnen we niets doen, maar toch betekent dit niet dat het Waasland op dit vlak niets te bieden heeft. 
We kunnen aannemen dat dit aanbod nog niet altijd even goed bekend is en/of nog te weinig is ontsloten. 
Denken we maar aan het uitgestrekte polderlandschap in het noordoosten dat overgaat in het Verdronken 
land van Saeftinghe, de bossengordel ten noorden en ten zuiden van de E34, de Schelde- en Durmevallei enz.  

Dat het Waasland als minder aantrekkelijk op cultureel/historisch vlak wordt ervaren, kan te maken hebben 
met het tijdstip waarop deze steekproef is afgenomen (2011). Sindsdien is er op dit vlak al veel veranderd. Zo 
was er het Mercatorjaar 2012, zag STeM in Sint-Niklaas het levenslicht, werd het stadsmuseum in Lokeren in 
een nieuw kleedje gestoken en begon Fort Liefkenshoek op volle toeren te draaien. Het ontbreken van een 
echt grote cultuurhistorische “all weather” bezoekersattractie kan een andere reden zijn. Ervaringen in andere 
regio’s leren echter dat een dergelijke attractie uit de grond stampen niet eenvoudig is en grote investeringen 
en een lang volgehouden inspanning vraagt. Opeenvolgende inhoudelijk sterke evenementen die gelinkt zijn 
aan de identiteit van het Waasland en die zich over langere periodes in het jaar uitstrekken, vormen mogelijk 

een alternatief. Deze kunnen ook voor meer interne dynamiek en spreiding zorgen dan één grote “all weather” 
attractie die de facto plaatsgebonden is.  

 

 
Conclusies: 
 
- Het Waasland is voor veel verblijftoeristen een onbekende streek die ze nog niet bezocht hebben. De 
passieve/latente naamsbekendheid van het Waasland is wel vrij hoog maar kennelijk zetten mensen moeilijk 
de stap om een verblijf in het Waasland te boeken. 
 
- De belangrijkste reden om voor een meerdaags recreatief verblijf in het Waasland te kiezen is de 
mogelijkheid om er te fietsen. Ter plaatse gaan de verblijftoeristen ook effectief fietsen. 
 
- Shoppen is voor verblijftoeristen geen reden om naar het Waasland te komen maar is wel een belangrijke 

activiteit voor verblijftoeristen in het Waasland. 
 
- Bijna de helft van de Vlamingen die een daguitstap in/naar het Waasland onderneemt, doet dit om te 
ontspannen en te genieten. 
 
- Op vlak van imago is bereikbaarheid het enige punt waarop het Waasland beter scoort dan gemiddeld.   
 
- Noch de dagtoerist noch de recreatieve verblijftoerist voelt zich sterk aangesproken door de 
cultuurhistorische attracties van het Waasland.  
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4/ Beleid 

 

Het toeristisch beleid in en voor het Waasland wordt bepaald door de wisselwerking tussen individuele steden 
en gemeenten, de sector, aanverwante beleidsdomeinen, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. 
Toerisme Waasland is het platform waar de steden en gemeenten en Toerisme Oost-Vlaanderen elkaar 
ontmoeten, informatie uitwisselen en acties en initiatieven ter bevordering van toerisme in het Waasland 
ontwikkelen. Ze doen dit samen met de verenigingen voor algemeen en sociaal toerisme die actief zijn in de 
regio en enkele aan toerisme verwante beleidsdomeinen en organisaties. Het is ook op dit niveau dat ze een 
deel van hun financiële middelen bundelen. 

 

4.1 Onthaal 

Het beleidskader op het vlak van onthaal is op vandaag nog onduidelijk. Toerisme Vlaanderen kreeg op basis 
van het witboek interne staatshervorming de taak de regie van het internationale onthaal op zich te nemen, 
de provincies de regie van het regionale onthaal. Een sluitende visie is er op vandaag echter niet. Er is de 
Visienota Toeristisch Onthaal van Toerisme Vlaanderen die dateert van 1 oktober 2013 en die een algemeen 
toetsingskader vormt voor zowel toekomstgerichte acties en projecten van Toerisme Vlaanderen als voor 
projecten die Toerisme Vlaanderen ondersteunt. Het is op basis van deze nota echter niet duidelijk of en welke 
rol het Waasland hierin specifiek kan spelen. 

Fysiek onthaal 

Elke stad/gemeente in het Waasland heeft een toeristisch infokantoor/infobalie/infostand. De diensten 
voor toerisme die instaan voor het onthaal in hun stad/gemeente zijn algemeen gesproken vrij klein en missen 
slagkracht en knowhow. Dit brengt met zich mee dat deze infokantoren/punten meestal alleen open zijn tijdens 
de kantooruren. Alleen Rupelmonde, Sint-Niklaas, en Temse hebben tijdens het seizoen ruime openingsuren, 
zowel tijdens de week als in het weekend (zaterdag en zondag). De infokantoren in Beveren en Lokeren zijn 

dan weer tijdens de week en op zaterdag open. De VVV Waasmunster bemant in juli en augustus tijdens het 
weekend een infopunt op de Heide. De gecombineerde inzet van personeel van de dienst voor toerisme en 
personeel van Toerisme Waasland laat toe in Sint-Niklaas ruime openingsuren te realiseren. De look & feel is 
erg verschillend per infokantoor/punt. Een echt Waaslandgevoel ontbreekt. Het bezoekerscentrum 
Info.Waasland is het enige waar de regionale invalshoek echt aanwezig is, maar dit centrum schiet haar doel 
voorbij en is verouderd. De bezoekerscijfers hebben de verwachtingen niet ingelost. Door regelmatig 
studietrips te organiseren voor onthaalmedewerkers wordt het groepsgevoel en de productkennis 
aangescherpt. 

Het drukwerk van Toerisme Waasland (toeristische gids en kaart) is in eerste instantie gericht op 
informatieverstrekking en onthaal. Deze instrumenten helpen de onthaalmedewerkers van de diensten voor 
toerisme bij het vervullen van hun taken. De toeristische gids volgt de structuur die voor alle Oost-Vlaamse 
regio’s (met uitzondering van de Leiestreek) werd vastgelegd. 

Het netwerk van toeristische infokantoren/punten van de diensten voor toerisme is (nog niet) aangevuld met 
een netwerk van infopunten bij de sector (zowel logies, attracties en andere).  

Dankzij de recente hervorming van de gidsenopleiding is er een meer regelmatige instroom van gidsen die in 
de opleiding ook de regionale insteek meteen meekrijgen. De regio beschikt nu over een pool Waaslandgidsen 
maar een volwaardige werking ontbreekt nog. Voor groepen is het de gids die in de meeste gevallen instaat 
voor het onthaal. De rol van gidsen is dan ook zeer belangrijk. Permanente bijscholing (zowel inhoudelijk als 
methodologisch) van de gidsen is noodzakelijk. 

 
Virtueel 

Internet is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Daardoor kunnen we een website zien als een 
onthaalinstrument. Een website is natuurlijk meer dan dat, maar binnen de hele belevingscyclus vervult de 
website in eerste instantie toch een informatieve functie. Alle steden/gemeenten in het Waasland hebben op 
hun website pagina’s die specifiek zijn gewijd aan toerisme. Behalve dat de meeste steden/gemeenten hun 
toeristische informatie onder vrije tijd onderbrengen, zit er weinig lijn in de informatie op deze pagina’s.. Geen 
enkele stad/gemeente in het Waasland gebruikt de techniek waarbij de websitebezoeker op de homepage 

wordt gevraagd of hij/zij een bewoner, bezoeker of ondernemer is. Alleen Beveren gebruikt op haar homepage 
een doelgroepgerichte navigatie, maar de ingang “bezoeker” ontbreekt. Dit zorgt ervoor dat de toeristische 
informatie in een administratief keurslijf wordt geduwd zoals voor alle andere diensten. 



   

 

39 

 

In 2014 lanceerde Toerisme Waasland onder de noemer "Ontdek het Waasland" een mobiele toepassing voor 
IoS en Android. Deze toepassing bevat veel praktische informatie, inclusief cafés en restaurants, die bezoekers 
toelaat hun trip in het Waasland te plannen. Ook ter plaatse is het een nuttig hulpmiddel. De toepassing is 
ontwikkeld voor tablet en smartphone en de informatie vind je ook terug op www.ontdekhetwaasland.be. De 
look & feel en structuur van de toepassing en de website zijn verschillend van die van de website van Toerisme 
Waasland. Die laatste is ontwikkeld conform het format dat Toerisme Oost-Vlaanderen voor haar eigen website 
en de verschillende regio’s (met uitzondering van de Leiestreek) heeft laten ontwikkelen. De look & feel van 
de mobiele toepassing sluit wel aan bij de huisstijl die gebruikt wordt voor het drukwerk van Toerisme 
Waasland. Met de mobiele toepassing op regioniveau is het Waasland een voorloper in Vlaanderen. De mobiele 
toepassing is ook te consulteren op Ipads die op sokkels zijn geplaatst bij de diensten voor toerisme in het 
Waasland.  

 

 
Conclusies: 

- De onduidelijkheid op hogere niveaus en het ontbreken van sluitende afspraken op vlak van onthaal remt 
initiatieven af. 

- De slagkracht van de diensten voor toerisme in het Waasland is niet groot genoeg om alleen het fysiek 
toeristisch onthaal op een klantgerichte wijze in te vullen en de piste om de sector hier een rol te geven is nog 
niet onderzocht. 

- Er is een pool van Waaslandgidsen aan het groeien maar een volwaardige werking die ook taken op vlak van 
bijscholing, productontwikkeling, … op zich neemt is er niet. 

- Met de mobiele toepassing “Ontdek het Waasland” is de regio een voorloper in Vlaanderen maar tegelijk zien 
we dat de toeristische informatieverstrekking op de websites van de steden en gemeenten te wensen overlaat.  

 

4.2 Promotie 

Op basis van de positionering die in het vorige beleidsplan werd vastgelegd, werd een nieuw logo met 
bijhorende huisstijl en beeldenset ontwikkeld. De baseline “elk weerzien, meer zien” vervolledigt het beeldmerk 
van toeristisch Waasland. Het Reynaertverhaal en de vele mysteries die er rond hangen, vormden de 
inspiratiebron voor het nieuwe logo. De “vossenogen” die als suggestief stijlelement de plaats innemen van de 
dubbele ‘a’ in Waasland vormen de kern van het nieuwe beeldmerk. Het stijlelement van het “vossenoog” komt 
ook terug doorheen de huisstijl. Het beeldmerk helpt niet echt om de positionering van het Waasland te 
verduidelijken en wordt algemeen niet ervaren als een sterk merk. De boodschap ‘grenzeloze, kinderlijke 
fantasie’ wordt niet echt overgebracht en het is überhaupt wel de vraag of dit de goede boodschap is voor 
toeristisch Waasland (ref. Hoofdstuk Vraag).  

Toerisme Vlaanderen is bevoegd voor de toeristische promotie in het buitenland. De internationale 
marketingstrategie 2012 – 2015 van Toerisme Vlaanderen vormt hiervoor het kader. Baanbrekend 
vakmanschap staat centraal in deze internationale marketingstrategie en past binnen een ruimere 
internationale merkstrategie voor Vlaanderen. Er zijn 4 thema’s geselecteerd waarmee Vlaanderen zich in het 
buitenland wil profileren op toeristisch vlak. Deze thema’s zijn kunst en erfgoed; onze eet-, drink- en 
tafelcultuur, onze fiets- en wielercultuur en mode, design & lifestyle. Deze nieuwe aanpak betekent dat de 
regio’s minder prominent aanwezig zijn in de promotie die in het buitenland en dus ook in Nederland wordt 
gevoerd. De dalende trend van het aantal overnachtingen van Nederlanders in het Waasland de laatste jaren 
is mogelijk een indicatie van de negatieve gevolgen van deze nieuwe aanpak. 

 

Online 

Toerisme Oost-Vlaanderen bouwde de voorbije jaren de nodige capaciteit op om toekomstgericht en actief 
online promotie te kunnen voeren. Dit resulteerde in een gecoördineerde aanpak op vlak van websites, 
elektronische nieuwsbrieven en aanwezigheid op sociale media. De regio’s voeden de centrale diensten die in 
overleg een gepaste communicatiemix uitrollen. Dit laat de regio’s toe zich op hun kerntaken toe te leggen 
terwijl de centrale diensten continu ontwikkelingen en evoluties op vlak van online marketing kunnen opvolgen 
en hier gepast en op het juiste moment op inspelen. Op lokaal niveau is er slechts in beperkte mate sprake 
van online promotie vanuit de diensten voor toerisme.  

 

http://www.ontdekhetwaasland.be/
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Drukwerk 

Het drukwerk van zowel Toerisme Waasland als van de diensten voor toerisme is in de eerste plaats gericht 
op lokale en regionale distributie en is ondersteunend voor de onthaalfunctie en/of gericht op recreatie. Echt 
wervende publicaties zijn er niet. De kwaliteit van de lay-out, beelden en copywriting van lokale publicaties 
laat vaak ook te wensen over. Publicaties gericht op specifieke doelgroepen zijn beperkt tot groepsbrochures 
en de kinderkaart die Toerisme Waasland in 2011 uitgaf maar die niet meer wordt verspreid. Op Vlaams niveau 
wordt het Waasland dankzij Toerisme Oost-Vlaanderen mee opgenomen in het Vlaanderen Vakantielandboek. 
Voor specifieke producten zoals de Mercator geocache en het Reynaertmysterie werden afzonderlijke flyers 
gemaakt. In de toekomst zal het Reynaertmysterie wel enkel nog online gepromoot worden. 

Beurzen & Workshops 

Toerisme Oost-Vlaanderen bouwde haar beursaanwezigheid de laatste jaren af ten voordele van online 
marketing maar staat wel nog op enkele beurzen die zich richten op specifieke doelgroepen. Zelf organiseert 
Toerisme Oost-Vlaanderen nog altijd de succesvolle workshop dagtrips groepen. Toerisme Waasland is heel 

gericht aanwezig op bepaalde beurzen maar bouwde haar aanwezigheidspolitiek ook af omwille van de hoge 
kostprijs en belasting op het personeel tegenover de heel onduidelijke en onzekere return. 

Pers & PR 

Door de afspraken van Toerisme Oost-Vlaanderen op Vlaams niveau komt het Waasland regelmatig aan bod 
in het populaire één programma Vlaanderen Vakantieland. Er komen ook op regelmatige basis vragen van 
journalisten en programmamakers die gratis publiciteit opleveren. Grote evenementen die over een langere 
periode lopen met een bovenregionale uitstraling zoals het Mercatorjaar 2012 zorgen voor heel wat extra 
aandacht bij pers en media. Voor de persbewerking kan het regioteam Waasland ook altijd een beroep doen 
op de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen. De eigen perswerking is vooral op lokale media gericht. 

Mediacampagnes 

Toerisme Waasland investeert jaarlijks een budget in gerichte mediacampagnes (tv, print,…). Deze kunnen 
algemeen zijn maar worden soms ondermeer door middel van subsidies ook toegespitst op specifieke 

producten en evenementen (bvb. Mercatorjaar 2012, Reynaertmysterie,…). Bepaalde aanbieders in de regio 
beschikken over budgetten die toelaten mediacampagnes te voeren waarbij die van Toerisme Waasland 
verbleken. We denken dan bijvoorbeeld aan Puyenbroeck en Waasland Shopping Center. Afhankelijk van de 
keuzes die gemaakt worden in dit plan moeten synergiën met dergelijke partners mogelijk zijn. Op Vlaams 
niveau wordt het Waasland dankzij Toerisme Oost-Vlaanderen mee opgenomen in het Vlaanderen 
Vakantielandboek. 

De geplande fictiereeks “Den elfde van den elfde” kan de toeristische promotie van het Waasland via de media 
mogelijk een boost geven. Op basis van voorbeelden uit het recente verleden (Stille Waters, Katarakt, In 
Vlaamse Velden, Eigen Kweek) is een belangrijke succesfactor de mate waarin het landschap op een 
aantrekkelijke wijze in beeld wordt gebracht. Een succesvolle fictiereeks op TV kan een bezoekersstroom op 
gang brengen maar dit is onzeker.  

 

 
Conclusies: 

- Het huidige beeldmerk van toeristisch Waasland is niet sterk, verbeeldt te weinig de boodschap die centraal 
staat in de positionering en het is überhaupt maar de vraag of dit een goede positionering is voor toeristisch 
Waasland. 

- In het gamma regionaal en lokaal drukwerk ontbreekt stroomlijning en doelgroepenbenadering. De kwaliteit 
van het lokale toeristische drukwerk is op veel plaatsen ook ondermaats.  

- Dankzij Toerisme Oost-Vlaanderen is toeristisch Waasland voldoende gewapend op vlak van online 
communicatie en -marketing. 

- Grote evenementen die over een langere periode lopen met een bovenregionale uitstraling zorgen voor extra 
gratis publiciteit maar moeten inhoudelijk dan wel onlosmakelijk met het Waasland verbonden en uniek zijn. 

- De geplande tv-fictiereeks “Den elfde van den elfde” kan promotioneel een belangrijke hefboom vormen. 
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4.3 Productontwikkeling 

Het toeristisch product is een samengesteld product (zie ook aanbod). De slagkracht en mate van 
professionalisme van de instanties, organisaties en ondernemingen die elk een stukje van dat product beheren 
en exploiteren zijn erg uiteenlopend. Het gaat van een zelfstandige die een populair fietscafé uitbaat tot een 
grote overheidsinstantie die vele hectaren bos over heel Vlaanderen beheert. Allemaal zijn ze belangrijk voor 
het toeristisch product. Contact met al deze actoren en hen meekrijgen in een toeristisch ontwikkelingsverhaal 
is enorm belangrijk. Maar vanuit toerisme moeten we ook zelf de handen uit de mouwen steken. We moeten 
die producten en ingrepen die nodig zijn om de kernproducten voor de toerist toegankelijk en beleefbaar te 
maken stimuleren, faciliteren, ontwikkelen, beheren en vermarkten. We moeten dit op een zodanige manier 
doen dat de intrinsieke kwaliteiten van het kernproduct waarvoor de toerist uiteindelijk komt ook niet verloren 
gaan. Een moeilijke evenwichtsoefening!  

Vanuit toerisme 

Het luik toerisme van het Vlaams regeerakkoord 2014 – 2020 bevat maar weinig concrete aanknopingspunten 
voor toeristische productontwikkeling in het Waasland. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de viering van de 
500ste verjaardag van Pieter Brueghel de Oude en de Groene Gordel. De nadruk ligt op hefboomprojecten en 
de kernattracties van elke macrobestemming. Dat fietsen, wandelen, tafelen, erfgoed en landschap tot de 
belangrijkste toeristische productlijnen worden gerekend, is in ieder geval wel goed nieuws. De ambitie op 
Vlaams niveau te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het maritieme en nautisch verleden van 
Vlaanderen toeristisch te ontsluiten en als troef uit te spelen, is voor het Waasland zeker niet onbelangrijk. 
Met Temse en Rupelmonde telt de regio immers twee belangrijke ankerpunten op vlak van nautisch erfgoed 
waar daarenboven lokaal ook nog eens een actieve werking rond bestaat. Heel positief is datde beleidsnota 
van minister Weyts het netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei naar voren schuift als hefboom waar de 
komende jaren kan in worden geïnvesteerd. Dit is uitermate belangrijk voor dit beleidsplan. 

Het gebied tussen Puyenbroeck en Klein-Sinaai en het uiterste noordoosten van het Waasland (aanschurkend 
tegen de Nederlandse grens en het Verdronken land van Saeftinghe) zijn geselecteerd als zoekzones voor de 
ontwikkeling van een wandelnetwerk met knooppuntenbewegwijzering. Uit een eerste terreinonderzoek bleek 
echter dat het netwerk van trage wegen in beide gebieden nog niet voldoende dens is om een aantrekkelijk 
netwerk te realiseren. Uit ervaring weten we dat het (terug) toegankelijk maken van trage wegen of verleggen 
van paden in functie van een toeristisch netwerk een werk van lange adem is. Gericht ontwikkelen van 
kwaliteitsvolle lusvormige routes en het met elkaar verbinden van verschillende lusvormige routes is vanuit die 
wetenschap misschien een betere optie.  

Het fietsnetwerk werd de voorbije jaren door Toerisme Oost-Vlaanderen voorzien van rustpunten. De verdere 
uitbouw van uniforme randinfrastructuur langs het netwerk die de beleving verhoogt, moet de komende jaren 
hoog op de agenda blijven staan. Afstemming van de inspanningen die verschillende partners ter zake (willen) 
leveren is erg belangrijk en betekent een win-win voor alle betrokkenen. Nieuwe trajecten die een meerwaarde 
zijn voor de fietsbeleving moeten kunnen geïntegreerd worden rekening houdende met de situatie van de 
gebruiker op het terrein. De grote sterkte van het netwerk is de keuzemogelijkheid. Die wordt bepaald door 
de maaswijdte van het netwerk. Het uitrollen en handhaven van een label voor fietsvriendelijke uitbatingen 
(zowel logies als reca) op Vlaams niveau blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn. Aan de basis is het engagement 
van de uitbater en de aanwezigheid van een aantal basiselementen/diensten essentieel. Kennis van en goede 
contacten met de sector zijn in deze belangrijker dan criteria, regeltjes en controles. Nieuwe thematochten op 

het netwerk kunnen zeker nog maar moeten dan wel voldoende sterk zijn en idealiter ook gebundeld kunnen 
worden.  

Verschillende steden en gemeenten in het Waasland willen de komende jaren plaatsen voor kampeerauto’s 
inrichten. Ze willen hiermee inspelen op het succes die deze vorm van reizen de voorbije jaren heeft gekend 
en die vermoedelijk nog een tijdje zal duren. Hiervoor zouden logiessubsidies van Toerisme Vlaanderen kunnen 
gebruikt worden, op voorwaarde dat de inrichting van dergelijke plaatsen/terreinen het onderwerp kan vormen 
van een projectoproep. 

De voorbije jaren werd vanuit toerisme zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van Fort Liefkenshoek als 
toeristische trekpleister. De financiële steun vanwege Toerisme Vlaanderen kaderde binnen het besluit tot 
betoelaging van toeristisch-recreatieve projecten, dat recent werd hervormd tot impulsprogramma’s per 
marcroproduct. Deze worden aangevuld met thematische impulsprogramma’s zoals rond de herdenking van 
100 jaar Grote Oorlog en Ronde 100. Voor Fort Liefkenshoek werden ook Europese middelen gemobiliseerd 
dankzij het project “Forten en Linies in Grensbreed perspectief”. Binnen hetzelfde kader werd ook (maar dan 
meer bescheiden) geïnvesteerd in de ontsluiting van Fort Bedmar in Sint-Gillis-Waas. In 2011 ontving de 

bloemententoonstelling van Daniël Ost in Sint-Niklaas ook een subsidie van Toerisme Vlaanderen. Voor nieuwe 
dossiers binnen de looptijd van dit plan zal het hefboomkarakter van heel groot belang zijn. Op basis van het 
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Vlaams Regeerakkoord (zie ook eerder) zullen de Vlaamse middelen voor toerisme worden ingezet op de 
kernattracties per marcrobestemming. 

Toerisme Waasland kent een lange traditie als organisator van het Ambachtelijk Weekend. Er wordt jaarlijks 
veel geld en energie geïnvesteerd in dit evenement waarvan de toeristische meerwaarde in de huidige formule 
beperkt is. Het is ook de vraag of de nationale “Dag van de ambachten” die in 2014 aan de 8ste editie toe was 
geen beter platform is om de doelstellingen van het evenement te realiseren. De budgetten en personeelsinzet 
die nu nog bestemd zijn voor het Ambachtelijk Weekend zouden dan kunnen ingezet worden om strategische 
doelstellingen van dit plan te realiseren. Tot enkele jaren geleden organiseerde Toerisme Waasland ook nog 
een streekgerechtenwedstrijd. De inspanningen die nodig waren om de wedstrijd te organiseren, stonden niet 
meer in verhouding tot de resultaten en er zat ook weinig variatie noch groei in het aantal deelnemende zaken. 
Het bleek in de praktijk ook erg moeilijk om de vooropgestelde eisen te doen naleven. Ook het vernieuwde 
concept BavarWAAS rond desserts en zonder de wedstrijdvorm werd maar één keer georganiseerd. Tegelijk 
was er op Vlaams niveau een beweging ingezet om onder de noemer “Vlaanderen Lekker Land” meer aandacht 
te besteden aan onze eet-, drink- en tafelcultuur.  

Het belang van arrangementen is stelselmatig afgenomen met de individualisering en de opmars van internet 
en de mogelijkheden voor online boeken. Voor dagtrips groepen geldt vandaag dat er meer maatwerk nodig 
is en er meer vraag is naar modules waaruit kan worden gekozen. Daartegenover staat dat de consument wel 
altijd op zoek is naar voordelige aanbiedingen onder de vorm van een pakket maar dan wel met dingen die 
hem/haar echt aanspreken. Op vlak van verblijfsarrangementen is het niet langer aan diensten voor toerisme 
om zelf arrangementen te gaan samenstellen en op de markt te zetten. De officiële toeristische instanties 
kunnen zich wel opstellen als kennispartner en de sector ondersteunen bij het uitwerken en op de markt zetten 
van pakketten. Dit vereist een structurele aanpak en goede contacten met de sector. Deze ontbreken op 
vandaag zowel bij het regioteam Waasland als bij de diensten voor toerisme in de regio. Op vlak van dagtrips 
groepen is het wel nuttig dat diensten voor toerisme tussenpersoon blijven tussen de vraag- en aanbodzijde. 
Wat dit segment betreft, is de uitdaging constant te vernieuwen maar ook dit kan niet vanuit de diensten 
toerisme alleen. Zij kunnen met het regioteam Waasland en de centrale diensten van Toerisme Oost-
Vlaanderen dit proces wel opstarten en begeleiden. Bijzondere aandacht moet binnen deze context gaan naar 
de productontwikkeling en vermarkting die vanuit het oogpunt van de consument de grenzen van het Waasland 
overstijgt. We denken dan concreet aan de Scheldevallei met de mix van erfgoed- en natuurelementen met 
inbegrip van het havengebied en de Bloemenstreek met de Floraliën 2016 die een uitgelezen kans zijn om 

hierrond een model te ontwikkelen.  

Met Toerisme Scheldeland en tussen Lochristi en Wetteren is er al op kleine schaal samengewerkt rond 
sierteelt. Dit leidde onder andere tot de Floraliëntocht die Toerisme Oost-Vlaanderen als thematocht op het 
fietsnetwerk uitbracht en de begeleide fietstochten die op regelmatige basis worden georganiseerd. De website 
www.floralientocht.be is ook nog online maar spreekt niet meteen aan. Dit is een waardevolle aanzet geweest 
waarop Toerisme Oost-Vlaanderen onder de noemer “B(l)oeiend Oost-Vlaanderen” wil verder bouwen. 
Toerisme Oost-Vlaanderen heeft hiertoe binnen het PDPOIII-programma een projectdossier ingediend dat als 
doel heeft: 

1. De toeristisch-culturele productontwikkeling en promotie geïntegreerd ontwikkelen als middel om de 
Oost-Vlaamse sierteeltsector structureel te versterken.  

2. De traditie en heden van de Oost-Vlaamse sierteelt ontsluiten om recreatie en toerisme in Oost-
Vlaanderen te versterken.  

3. Een win-win creëren voor de sierteeltsector en de toeristische sector. 
 
 

 
Conclusies: 

- Met uitzondering van de plannen rond het maritieme en nautische erfgoed bevat het Vlaams regeerakkoord 
2014 – 2020 op vlak van toerisme weinig concrete aanknopingspunten voor toeristisch Waasland. In de 
beleidsnota wordt het netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei wel expliciet naar voren geschoven als 
hefboom waarin Vlaanderen kan investeren. 

- De verdere uitbouw van het fietsnetwerk inclusief randinfrastructuur en producten die de beleving verhogen 
in combinatie met ondersteunende diensten waarbij het engagement van de dienstverlener primeert boven 
criteria, regels en controles is erg belangrijk voor toeristisch Waasland. 

- De realisatie van aantrekkelijke wandelnetwerken in de geselecteerde zoekzones is afhankelijk van de 
verfijning van het netwerk trage wegen in betrokken gebieden. We kunnen in de aaneengesloten 

landschapscomplexen die nog niet ontsloten zijn voor wandelaars best focussen op de uitwerking van 
kwaliteitsvolle lusvormige routes en het met elkaar verbinden van routes.  

http://www.floralientocht.be/
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- Een specifieke oproep rond kampeerautoplaatsen/terreinen binnen het kader van de logiessubsidies zou een 
boost kunnen geven aan de plannen die er leven rond deze nieuwe vorm van toerisme. Steden/gemeenten 
die hier op willen inspelen, moeten dan wel tijdig een dossier beginnen voorbereiden. 

- De toeristische meerwaarde van het Ambachtelijk Weekend in de huidige vorm staat niet in verhouding tot 
de budgetten en personeelsinzet die gemoeid zijn met het evenement. Er is sinds enkele jaren ook de “Dag 
van de ambachten” die op nationaal niveau wordt georganiseerd en gelijkaardig is van opzet. De middelen en 
de energie die in het Ambachtelijk Weekend worden gestoken kunnen strategisch beter benut worden. 

- We moeten de rol van de officiële toeristische instanties op vlak van commerciële productontwikkeling 
(arrangementen, pakketten, dagtrips groepen) en vermarkting bepalen in functie van de sector en de beleving 
van de toerist. Regiogrenzen mogen hierbij geen rol spelen. 

- Het project “B(l)oeiend Oost-Vlaanderen” vormt een belangrijke hefboom voor de toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling en vermarkting van de Bloemenstreek. 

 

 

Door andere beleidsdomeinen 

Andere beleidsdomeinen zijn op vlak van toeristisch-recreatieve productontwikkeling vooral actief op het 
niveau van het kernproduct. Meer en meer zien we echter dat cellen, diensten en agentschappen binnen deze 
beleidsdomeinen ook initiatieven en instrumenten ontwikkelen die kunnen gerekend worden tot de toeristische 
producten (routes, arrangementen, animatie,…). In dit stuk beperken we ons tot die beleidsdomeinen en die 
initiatieven die relevant zijn voor toerisme. Wat de initiatieven betreft, belichten we ook enkel diegene die op 
vandaag concreet zijn. De wens- en droombeelden laten we achterwege in dit plan. Binnen de looptijd van dit 
plan kunnen er natuurlijk nieuwe initiatieven ontstaan en kunnen vage ideeën concreet worden. Wanneer deze 
een zo grote impact hebben op toeristisch Waasland, dan moet het mogelijk zijn deze nog in dit plan in te 
schuiven. Momenteel zien we concrete aanknopingspunten binnen de domeinen: natuur, water, erfgoed, 
platteland en steden. We behandelen deze ook in die volgorde. 

Het Heidebos, het Kloosterbos, de ruime omgeving rond de Zuidlede en de Stekense Vaart en de omgeving 
rond Daknam zijn erkend als Natura 2000 gebieden. Deze erkenning betekent dat Europa aan Vlaanderen de 
verplichting oplegt om bepaalde doelstellingen te realiseren op vlak van de instandhouding of het herstel van 
de biodiversiteit. Deze doelstellingen worden de instandhoudingsdoelstellingen of IHD’s genoemd. Je zou deze 
gebieden beschermde natuurmonumenten kunnen noemen. In het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2020 staat 
te lezen dat er bijkomende middelen worden voorzien voor de realisatie van deze 
instandhoudingsdoelstellingen en flankerend beleid. De kredieten voor aankoop, inrichting en beheer en de 
subsidies voor de terreinbeherende verenigingen en andere initiatiefnemers worden waar mogelijk en nodig 
geheroriënteerd naar en gefocust op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 

Ook de slikken en schorren in de Schelde en de Durme en verschillende aangrenzende gebieden zijn erkend 
als Natura 2000 gebied. Het Sigmaplan dat momenteel in uitvoering is, heeft de dubbele doelstelling om de 
natuurwaarden in deze gebieden te verhogen tot het niveau van de instandhoudingsdoelstellingen en de kans 
op overstromingen in een groot deel van Vlaanderen drastisch te verminderen. Binnen de looptijd van dit 
beleidsplan zullen verschillende onderdelen van het grotere Sigmaplan in het Waasland uitgevoerd zijn. Een 
van de meest opzienbarende projecten is dat van de Kruibeekse Polders, dat toeristisch-recreatief erg 

waardevol is. Een ander belangrijk project dat vaak de media heeft gehaald, is de ontpoldering van de 
Hedwige- en Prosperpolder. Deze ontpoldering zorgt ervoor dat het unieke Verdronken land van Saeftinghe 
tot in het Waasland zal reiken. De werken in de Durmevallei zijn gespreid over verschillende kleine gebieden. 
De werken hier zullen nog een hele tijd duren. In opdracht van Waterwegen & Zeekanaal NV werd een 
onthaalplan opgemaakt voor het hele Sigmagebied. Het plan somt vier kritische succesfactoren op voor het 
toeristisch-recreatieve onthaal in het Sigmagebied: 

1. Inbedding van de onthaalinfrastructuur in de lokale omgeving; 
2. De onderverdeling van de Sigmagebieden in 3 landschappelijk samenhangende en toeristisch te 

vermarkten producten (Beneden Zeeschelde, Dijle – Nete en Schelde – Durme); 
3. Samenwerking met lokale en bovenlokale partners in functie van punt 2; 
4. Het bewaren van de Sigma-eigenheid door het gebruik van de Sigmahuisstijl met de mogelijkheid 

voor varianten per toeristische regio of product. 
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Voortbouwend op deze conclusies diende het Regionaal Landschap Schelde – Durme met de steun van onder 
andere Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland en Toerisme Scheldeland een dossier in bij de Vlaamse 
overheid (beleidsdomein ruimtelijke planning) voor de erkenning en subsidiëring als strategisch project. Het 
project draagt de naam “Schelde sterk Merk” en heeft als doelstelling een integrale visie en daaraan gekoppeld 
een uitvoeringsprogramma te ontwikkelen voor de afstemming en samenwerking tussen de verschillende 
actoren in het gebied met het oog op de realisatie van drie ambities: 

1. Schelde-, Rupel- en Durme estuarium als Europese biodiversiteitshotspot; 
2. Schelde-, Rupel- en Durme estuarium als toeristisch-recreatieve attractiepool; 
3. Maximaal draagvlak en medeverantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van het Schelde-, 

Rupel- en Durme estuarium als Europese biodiversiteitshotspot en toeristisch-recreatieve attractie-
pool. 

 
Kaart deellandschappen/producten Sigmagebied 

 
Bron: Sigma-onthaalplan W&Z, 2012 

 

Het herstellen van de vaarverbinding op de Durme in Lokeren is niet aan de orde. Het regionale belang van 
de uitbouw van een nieuw waterrecreatief centrum in Lokeren situeert zich in de eerste plaats dan ook op 
andere terreinen. Het project vormt een belangrijke hefboom om de beleving te verhogen van wie Lokeren en 
de Durmevallei (van Puyenbroeck tot aan de Schelde) bezoekt. Op rivier toeristisch vlak ligt de meerwaarde 
van het project in het feit dat Lokeren met het nieuwe centrum een aantrekkelijke bestemming wordt vanuit 
de drukke recreatieve as Gent – Terneuzen.  

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nam recent het initiatief om onder de noemer “Havenland” enerzijds 
een visie- en actieplan recreatie op te stellen voor het havengebied, en anderzijds een onthaalplan op te maken 
in functie van bezoekersmanagement. Dit vanuit de centrale gedachte dat het havengebied een unieke 
combinatie biedt van economische activiteiten, natuurbeleving, erfgoedwaarde en polderlandschap. Toerisme 
Waasland zit samen met Toerisme Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen, de lokale besturen en andere 
relevante organisaties en instanties in de werkgroep onthaal en recreatie die dit proces begeleidt.  

De toekomst van het roerend erfgoedbeleid is gezien de beslissing om de provincies in de nabije toekomst 
geen persoonsgebonden materies meer te laten uitoefenen op vandaag erg onduidelijk. Wat zal er gebeuren 
met MOLA in Wachtebeke; de Roomanmolen in Sint-Pauwels; specifieke subsidies en premies 
(molendraaipremie, conservering van roerend erfgoed); de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de 
museumconsulenten en de provinciale subsidie aan erkende musea enz.? De intergemeentelijke erfgoedcellen 
hebben als opdrachten zoveel mogelijk inwoners warm te maken voor het rijke erfgoed en ondersteuning te 
bieden aan enthousiaste erfgoedvrijwilligers en –professionals in de aangesloten gemeenten. Het 
werkingsgebied van de Erfgoedcel Waasland komt overeen met het arrondissement Sint-Niklaas. De erfgoedcel 
heeft de juridische structuur van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Lochristi sluit vanaf 2015 
(samen met Destelbergen) aan bij de erfgoedcel VierSprong die geografisch geen enkele band heeft met het 
Waasland. Wachtebeke is recent aangesloten bij de erfgoedcel Meetjesland. Deze versnippering is geen goede 
zaak als we het erfgoed in de regio toeristisch willen valoriseren. Goede afspraken tussen de verschillende 

1. Beneden Zeeschelde 

2. Dijle & Nete 
3. Schelde & Durme 
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intergemeentelijke erfgoedcellen die actief zijn in de toeristische regio Waasland en collectieve afstemming 
met het toeristisch beleid zal nodig zijn om te vermijden dat er tijd en geld wordt geïnvesteerd in 
contraproductieve projecten. Dit is zeker aan de orde rond bepaalde thema’s die belangrijk zijn over 
verschillende grenzen heen, zoals sierteelt of de Schelde. 

Wat het onroerend erfgoed betreft, biedt de geplande omvorming van de Archeologische Dienst Waasland 
(ADW) tot een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) heel wat mogelijkheden op toeristisch 
vlak. Door deze omvorming zullen ook monumenten en landschappen een plaats krijgen naast archeologie. 
Vanuit toeristisch oogpunt is het belangrijk dat zij zich in hun werking focussen op belevingsvolle ontsluiting. 

Het Intergemeentelijk Project “Het Land van Reyaert” neemt een bijzondere plaats in binnen het landschap 
erfgoedactoren in het Waasland. De leden-steden/gemeenten (volledige regio met uitzondering van 
Wachtebeke maar inclusief Destelbergen, Axel en Hulst) en het Reynaertgenootschap stellen zich tot doel: 

1. Gezamenlijke promotie voor de streek en het verhaal van Van den vos Reynaerde te voeren; 
2. Initiatieven met betrekking tot Reynaert op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt gedacht aan 

manifestaties, museale projecten, toeristische routes, podiumproducties, documentatiecentra enz.; 
3. Streven naar de organisatie van intergemeentelijke grensoverschrijdende initiatieven. 

Hulst is recent ook aangesloten bij de VVV Zeeland. Het Reynaertgenootschap en het Intergemeentelijk Project 
(IgP) houden het Reynaertverhaal levend maar de toeristische meerwaarde van de initiatieven die ontwikkeld 
worden is beperkt. Het voorzitterschap wordt jaarlijks waargenomen door één van de leden-
steden/gemeenten. 

Kaart plattelandsgemeenten Oost-Vlaanderen 

 
Bron: PDPO programma 2014 – 2020 Provincie Oost-Vlaanderen 

Het Waasland telt nog verrassend veel stukken puur platteland. De mogelijkheden op vlak van 
plattelandstoerisme werden op vandaag nog niet structureel ontwikkeld in de regio. Er waren wel waardevolle 
lokale en individuele initiatieven zoals KLINGSPOOR. Ook enkele landbouwbedrijven hebben al een toeristisch 
aanbod, maar dit is globaal genomen erg beperkt. Voor toeristisch Waasland biedt het dossier van Interwaas 
om een deel (noorden) van het Waasland als LEADER-gebied te laten erkennen heel wat mogelijkheden. De 
hefboomfunctie voor toerisme die de erkenning als LEADER-gebied met zich meebrengt, mag niet onderschat 
worden. De LEADER-methodiek zet sterk in op projecten die bottom-up groeien maar laat ook ruimte voor 
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strategische regionale projecten. De combinatie van de twee kan er voor zorgen dat een regio zich op korte 
termijn toeristisch sterk kan ontplooien. 

De kwaliteit van de publieke ruimte in een stad bepaalt in belangrijke mate het beeld dat een bezoeker 
overhoudt van de stad in kwestie. Aantrekkelijke en belevingsvolle publieke ruimtes zijn op toeristisch vlak 
minstens even belangrijk als de monumentale gevels die het straatbeeld sieren, de monumenten en 
bezienswaardigheden, de musea, de cafés, restaurants, winkelmogelijkheden en evenementen in de stad. 
Lokeren en Sint-Niklaas kunnen bij de Vlaamse overheid (stedenbeleid) terecht voor de subsidiëring van 
stadsvernieuwingsprojecten. Zo kreeg Lokeren subsidies voor het ambitieuze project HoedHaar op de site van 
een voormalige industriële haarsnijderij. Sint-Niklaas kreeg onder andere subsidies voor de ontwikkeling van 
de stationsomgeving. Vanuit het stedenfonds en op basis van het meerjarenplan dat door de Vlaamse regering 
werd goedgekeurd, kreeg Sint-Niklaas € 17,8 miljoen aan trekkingsrechten toegekend voor de periode 2014 – 
2019. Van dit bedrag zullen substantiële middelen ingezet worden op het evenementenbeleid, 
handelskernpromotie en het creëren van een aantrekkelijke omgeving en wegen voor fietsers, voetgangers en 
mindermobiele weggebruikers. 

 
Conclusies: 

- De grote samenhangende bos- en landschapscomplexen in het Waasland zijn op Europees niveau erkend 
als natuurgebied. Dat betekent dat de Vlaamse overheid extra inspanningen moet leveren voor de 
instandhouding en het herstel van deze gebieden. 

- Het Sigmaplan en de plannen die onder de noemer Havenland ontwikkeld worden zijn belangrijke 
toeristisch-recreatieve hefbomen voor de hele Schelde- en Durmevallei.  

- Binnen het strategisch project “Schelde sterk Merk” kunnen de basisconcepten die ontwikkeld zijn in het 
Sigma onthaalplan verder uitgewerkt en in een concreet uitvoeringsprogramma doorvertaald worden. 

- De uitbouw van een nieuw waterrecreatief centrum in Lokeren zorgt ervoor dat de beleving wordt 
verhoogd voor al wie Lokeren en de Durmevallei (van Puyenbroeck tot aan de Schelde) bezoekt. Het maakt 
van de stad een aantrekkelijke bestemming op de drukke recreatieve as Gent – Terneuzen.  

- Samenwerking met de erfgoedsector is belangrijk en noodzakelijk maar vraagt tijd en energie omdat deze 
sector op regionaal niveau een stuk complexer is georganiseerd (verschillende gebiedsomschrijving 
erfgoedcellen en opdeling roerend materieel en immaterieel enerzijds en onroerend anderzijds). 

- Het Reynaertverhaal wordt op vandaag levendig gehouden door het Reynaertgenootschap en het IGP dat 
er als literaire erfgoedvereniging wel in slaagt steden/gemeenten uit de hele regio te verenigingen maar er 
slechts in beperkte mate in slaagt het Reynaertverhaal naar een breed publiek te vertalen. 

- Zowel het plattelandsbeleid als het stedenbeleid bieden voor het Waasland mogelijkheden op toeristisch-
recreatief vlak op voorwaarde dat er een kader en bereidheid is om projecten en initiatieven op te zetten die 
het toerisme ten goede komen. 

 

4.4 Organisatie 

Door de veelheid aan betrokken actoren en hun onderlinge verschillen en belangen, is het geen gemakkelijke 
zaak het toeristisch beleid efficiënt te organiseren. Veel zaken zijn ook historisch gegroeid. Ze bijsturen, vraagt 
tijd en overtuigingskracht. Efficiëntiewinsten en besparingen zijn aan de orde van de dag en de grote uitdaging 
is meer te doen met minder. Dit betekent keuzes maken en vanuit de kerntaken en doelstellingen van je eigen 
organisatie synergiën zoeken met andere. Samenwerking met de sector en een goed partnership tussen de 
officiële toeristische instanties en de sector staan hoog op de agenda.  

Budget 

In 2014 beschikt Toerisme Waasland over een budget van € 150.990. De structurele bijdragen van de 
aangesloten steden/gemeenten en Toerisme Oost-Vlaanderen zijn goed voor 76% van dit budget. Diverse 
verenigingsoprengsten volgen op geruime afstand als tweede grootste bron van inkomsten. Het gaat hier om 
erg uiteenlopende en ook een stuk onzekere inkomsten die het gevolg zijn van samenwerkings-
overeenkomsten, sponsoring enz. 
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 BEGROTINGSWIJZIGING 2014 BEGROTING 2015 

70 VERKOPEN € 0,00 € 0,00 

73 LIDGELDEN EN SUBSIDIES € 152.362,08 € 153.150 

73001 Bijdragen gemeenten, VVV's en verenigingen € 57.500,00 € 57.700,00 

73002 Bijdragen Toerisme Oost-Vlaanderen € 57.450,00 € 57.450,00 

73004 Subsidies lonen € 35.000,00 € 35.000,00 

73005 Saldo vorig boekjaar - € 787,92  

73010 Subsidies App € 3.000,00 € 3.000,0 

74 DIVERSE VERENIGINGSOPBRENGSTEN € 2.125,00 € 2.075 

75 FINANCIELE OPBRENGSTEN € 1.280 € 1.280 

TOTAAL INKOMSTEN € 155.767,08 € 156.505 

60 AANKOPEN HANDELSGOEDEREN € 0,00 € 0,00 

61 DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN € 114.967,08 € 115.705,00 

61002 Ambachtelijk Weekend € 10.200,00 € 14.500,00 

61003 Ontwikkeling regiocampagne € 25.000,00 € 25.000,00 

61004 Toeristische Activiteiten andere € 34.000,00 € 33.450,00 

61006 Beurzen € 100,00 € 100,00 

61007 Advertenties € 14.135,00 € 10.645,00 

61008 Reynaertmysterie € 5.000,00 € 5.500,00 

61015 Hard- en software € 5.000,00 € 5.000,00 

61016 Kantoorbenodigheden € 4.500,00 € 4.500,00 

61027 Vergaderingen en persmomenten € 3.000,00 € 3.000,00 

610… Diverse werkings- en uitrustingskosten € 14.032,08 € 14.010,00 

62 LONEN € 40.700,00 € 40.700,00 

65 FINANCIELE KOSTEN € 100,00 € 100,00 

 TOTAAL UITGAVEN € 155.767,08 € 156.505,00 

 
De grootste uitgavenpost zijn de lonen voor het personeel op de payroll van Toerisme Waasland (één 4/5 VTE, 
zie personeel). Toerisme Waasland ontvangt hiervoor een subsidie van Toerisme Vlaanderen vanuit de regeling 
DAC (Derde Arbeids Circuit) die 85 % van de personeelskost dekt. Deze subsidie is persoonsgebonden en niet 
functie- of taakgebonden. Dit betekent dat deze subsidie vervalt van zodra de persoon in kwestie ook niet 
meer voor Toerisme Waasland zou werken. De coördinator van Mercator 2012 werd voor 80% gesubsidieerd 
door Toerisme Vlaanderen. Het budget voor algemene marketingacties (ontwikkeling regiocampagne, andere 
toeristische activiteiten, beurzen en advertenties) bedraagt in 2014 alles samen € 73.235 (47% van het 

budget). Voor het Ambachtelijk Weekend werd € 14.000 uitgetrokken. In het verleden werden een deel van 
de kosten nog gerecupereerd via deelnamegelden. In 2014 was dit niet meer het geval waardoor we aan een 
“cash out” kost van € 14.000 komen. Hierbij houden we nog geen rekening met de personeelskost die het 
evenement met zich meebrengt. Voor de promotie van het Reynaertmysterie is opnieuw een apart budget 
voorzien van € 5.000 (in 2014) en € 5.500 (in 2015). Voor hard- en software, kantoorbenodigdheden en diverse 
werkings- en uitrustingskosten werd in 2014 in totaal 
 € 23.532,08 (15% van het budget) voorzien. Voor vergaderingen en persmomenten werd € 3.000 voorzien.  

Grote kosten voor promotie onder de koepel van Logeren in Vlaanderen en Vlaanderen Vakantieland (één) 
worden gedragen door Toerisme Oost-Vlaanderen en vallen buiten het budget van Toerisme Waasland. Dit 
geldt ook voor de kosten van de website en de elektronische nieuwsbrieven. Ook bij regionale projecten en 
promotie-acties voorziet Toerisme Oost-Vlaanderen extra budgetten die buiten de begroting van Toerisme 
Waasland blijven. 

Aanvullende budgetten voor toerisme bij de steden/gemeenten zijn beperkt. Veel lokale besturen hebben ook 
geen afzonderlijk budget. Toerisme zit in de grotere pot vrije tijd, communicatie, stadspromotie enz. De 
beschikbare budgetten worden vooral gebruikt voor drukwerk en activiteiten/animatie.  
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Conclusies: 

- Toerisme Waasland is erg afhankelijk van de structurele bijdragen van de aangesloten steden/gemeenten en 
Toerisme Oost-Vlaanderen. De inspanningen van Toerisme Oost-Vlaanderen zijn ook nog eens groter dan het 
budget van Toerisme Waasland laat uitschijnen door de extra inspanningen op Vlaams niveau en online 
marketing (Vlaanderen Vakantielandcampagne, website, tool e-nieuwsbrieven, cofinanciering van regionale 
projecten en promotie-acties, provinciaal reglement, ondersteuning tv-reeks “Den Elfde van den Elfde” enz.)  

- De tewerkstellingssubsidies van Toerisme Vlaanderen zijn persoonsgebonden. Dat betekent dat wanneer 
deze persoon niet meer voor Toerisme Waasland zou werken, deze subsidies ook vervallen. 

- Iets minder dan de helft van het totale budget wordt besteed aan marketingacties. 

- Het Ambachtelijk Weekend brengt een “cash out” kost van +/- € 14.000 met zich mee. 

- De aanvullende budgetten bij de steden/gemeenten zijn beperkt en kunnen ook niet altijd specifiek 
aangewezen worden. De beschikbare budgetten worden vooral gebruikt voor drukwerk en 
activiteiten/animatie. 

 

 
Personeel 

Het regioteam Waasland bestaat uit 2,8 voltijdse equivalenten verdeeld over 3 personeelsleden. Twee voltijdse 
equivalenten (de regiocoördinator en de regiomedewerker) staan op de payroll van Toerisme Oost-Vlaanderen 
en zijn dus niet opgenomen in het budget van Toerisme Waasland (zie budget). Eén teamlid dat 4/5 werkt, 
staat op de payroll van Toerisme Waasland. Binnen het regioteam is een taakverdeling en wordt bij afwezigheid 
gestreefd naar complementariteit en continuïteit.  

De Cipierage aan de Grote Markt van Sint-Niklaas is de vaste uitvalsbasis van het regioteam. In het gebouw is 

ook de dienst voor toerisme van de stad en het Info.Waasland gevestigd. Tussen Toerisme Oost-Vlaanderen 
en de Stad Sint-Niklaas is een overeenkomst afgesloten in verband met personeel, infrastructuur en onthaal. 
De tegenvallende cijfers van het Info.Waasland deden echter de vraag rijzen of de huidige locatie en het 
concept een goede keuze waren. De instandhoudingstermijn die Toerisme Vlaanderen koppelt aan de subsidies 
die zij heeft verleend, verstrijkt binnenkort. Dat is een goede gelegenheid om het totaalplaatje grondig te 
herbekijken. In 2016 is in ieder geval een verhuis van de stedelijke dienst voor toerisme gepland. 

 

Regiocoördinator 
 

Regiomedewerker 
 

Onthaalmedewerker 
 

Beleidsontwikkeling en -
implementatie 
(35%) 

Realisatie/opvolging van communicatie 
ikv geplande marketingacties (50%) 

Onthaal en informatieverstrekking 
(70%) 

Productontwikkeling en marketing 
(10%) 

Uitwerken/uitvoeren van toeristische 
projecten (40%) 

Administratieve ondersteuning 
(30%) 
 

Contacten met partners en de sector 
in functie van beleidsontwikkeling- en 
implementatie, productontwikkeling 
en marketing (45%) 

Administratie en logistiek (10%)  

Administratie (10%)   

 
De personeelsbezetting bij lokale diensten voor toerisme verschilt van gemeente tot gemeente. Ook bij de 
steden met een volwaardige dienst voor toerisme is de bestaffing in vergelijking met gelijkaardige steden in 
de rest van Vlaanderen eerder beperkt. Veel gemeenten hebben binnen de administratie ook niemand met 
toerisme als hoofdopdracht. Het takenpakket toerisme zit dan samen met taken op andere domeinen zoals 
informatie, lokale economie, cultuur enz. bij één of meerdere personen. Het concept van de 

dienst/departement/directe vrije tijd kende de laatste jaren ook in het Waasland een sterke opmars. Dit 
concept hanteert de productmatige samenhang van een aantal beleidsdomeinen (cultuur, sport, recreatie, 
bibliotheek, jeugd etc.) als uitgangspunt. Wat betreft toerisme gaat deze benadering voorbij aan de 
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economische finaliteit van het beleidsdomein en aan de toeristische kerntaak op lokaal niveau: onthaal en 
informatieverstrekking. Onthaal en informatieverstrekking zijn veruit de belangrijkste taken voor de mensen 
die in het Waasland voor een dienst toerisme werken. De uitgave van publicaties, organisatie van 
activiteiten/animatie en het boeken van dagtrips voor groepen vormen een tweede belangrijk luik in hun 
takenpakket. Veel tijd voor contacten met de private sector en productontwikkeling is er niet, hetzij rond heel 
concrete zaken. Voor mensen die taken binnen verschillende beleidsdomeinen moeten combineren, is het niet 
evident een rol van betekenis te spelen op regionaal niveau waardoor zij op dit niveau vaak afhaken. Het op 
intergemeentelijk niveau bundelen van de krachten onder de vorm van één professionele dienst voor toerisme 
komt niet voor in het Waasland. 

 
Conclusies: 

- Het regioteam Waasland is een klein team met een goede taakverdeling dat door de specifieke fysieke 
onthaalopdracht noodzakelijkerwijs één profiel telt dat in hoofdzaak op deze taak is afgesteld.  

- Met de geplande verhuis van de dienst voor toerisme van Sint-Niklaas in 2016 moet goed worden nagedacht 
over de toekomstige huisvesting van het regioteam Waasland. Belangrijk bij deze keuze is de vraag welke 
taken het team in de huidige samenstelling (aantal VTE + niveau) en rekening houdende met de doelstellingen 
van dit plan moet en kan vervullen. 

- De personeelsbezetting bij steden/gemeenten in het Waasland is niet optimaal. Dit legt een hypotheek op 
de wisselwerking tussen het lokale en regionale niveau, wat de positie van de regio dan weer verzwakt omdat 
die in belangrijke mate afhankelijk is van de input van onderuit. 

- Een meer gecoördineerde aanpak op vlak van de uitgave van publicaties en het boeken van dagtrips voor 
groepen kan voor efficiëntiewinsten zorgen en komt de kwaliteit van beide producten/diensten ten goede.  

- Noch op regionaal niveau noch bij steden/gemeenten is er momenteel tijd om een goed contact met de 
private sector op te bouwen en met hen een traject op te zetten op vlak van onthaal, promotie, 
productontwikkeling en vermarkting. 

 

 

Structuren 

In toerisme - net zoals in andere domeinen - zijn structuren er om mensen en organisaties te laten 
samenwerken. Structuren zijn nooit een doel op zich maar dienen een hoger belang. Vanuit die optiek hoeven 
ze ook niet eeuwig te blijven bestaan. Wat die interne structuren betreft, is Toerisme Waasland momenteel de 
beste structuur om de krachten te bundelen van iedereen die betrokken is bij toerisme in het Waasland. 
Toerisme Waasland kan naar de lokale stakeholders wel beter communiceren over wat wordt ondernomen en 
wat de concrete plannen zijn. Op vandaag stellen we een belangrijke lacune vast binnen de structuren van 
Toerisme Waasland. De private sector is op geen enkel niveau vertegenwoordigd in haar overlegorganen. 
Hiervoor een model uitwerken in overleg met de sector zou een goede eerste stap zijn. De cultuursector is via 
WACCO16 (in de Algemene Vergadering) en de Erfgoedcel Waasland (in de Raad van Bestuur zonder stemrecht) 
wel vertegenwoordigd. Toerisme Waasland maakt dan weer deel uit van de stuurgroep van de Erfgoedcel 
Waasland. Binnen de natuursector valt op dat Natuurpunt wel is aangesloten bij Toerisme Waasland maar vzw 
Durme niet. 

Op lokaal niveau bestaan er in het Waasland op vandaag verschillende modellen om structuur te geven aan 
de veelheid aan actoren die betrokken zijn bij toerisme en hen vanuit die structuur ook te betrekken bij het 
beleid. Er zijn de klassieke VVV’s die op vrijwilligers draaien maar die geconfronteerd worden met de 
veroudering van die vrijwilligersgroepen en een gebrek aan instroom. Daarnaast is er in enkele steden en 
gemeenten ook een adviesraad/commissie/stuurgroep die al dan niet een beleidsvoorbereidende rol heeft. De 
samenstelling, taken en rol van de diensten voor toerisme en dynamiek van al deze structuren zijn erg 
verschillend. In enkele structuren is de private sector vertegenwoordigd maar dit is een minderheid. Het belang 
van deze structuren bestaat er op vandaag voornamelijk in dat zij er mee voor zorgen dat toerisme op de 
politieke agenda staat in hun stad/gemeente. Potentieel zou hun rol wel een stuk ruimer kunnen zijn en voor 
een betere wisselwerking kunnen zorgen tussen het lokale en regionale niveau. Maar dan zijn er minimale 
afspraken nodig op vlak van samenstelling, taken en de rol van de dienst voor toerisme. 

Als we onze blik naar buiten richten, dan zien we dat er de voorbije jaren heel wat waardevolle initiatieven het 
levenslicht zagen. Het Regionaal Landschap Schelde – Durme verenigt (met uitzondering van Lokeren en 

                                                      

16 Samenwerkingsverband tussen de cultuur- en gemeenschapscentra van Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, 
Waasmunster en Zwijndrecht 
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Destelbergen) alle steden en gemeenten die aan het tijgebonden deel van de Schelde en de Durme liggen 
tussen Antwerpen en Gent. Naast de lokale besturen zijn ook de provincies en de Vlaamse overheid 
vertegenwoordigd alsook natuur- en milieuverenigingen, landbouwverenigingen, jachtverenigingen en 
toeristische verenigingen. Zowel Toerisme Waasland als Toerisme Scheldeland zijn lid van het Regionaal 
Landschap. Aan de grondslag van alle regionale landschappen en gelijkaardige initiatieven in het buitenland 
ligt het principe dat zorg voor het landschap en natuurgericht toerisme fundamenten zijn voor de duurzame 
ontwikkeling van een streek. In functie van een verhoging van de natuurbeleving rond Schelde & Durme is het 
Regionaal Landschap een erg belangrijke speler. Op vlak van nautisch erfgoed lagen in N-TOP de kiemen van 
een waardevol platform dat verder kon uitgebouwd en versterkt worden.  

De EGTS17 Linieland is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de Vlaamse gemeenten 
Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene en het Nederlandse Hulst. Het heeft als opdracht het grens-
overschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en 
te ondersteunen, en gezamenlijke projecten te realiseren die hieruit voortvloeien. De klemtoon ligt momenteel 
nog op economie en mobiliteit maar er werden ook samenwerkingsconvenanten opgemaakt op vlak van 
bibliotheken, kinderopvang en bibliotheken. De piste van een toeristische werking wordt in de 

“Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland” (goedgekeurd in juni 2009) uitdrukkelijk genoemd. Hulst 
is recent ook toegetreden tot de VVV Zeeland. De EGTS Linieland zou een goede structuur kunnen zijn om 
naar aanleiding van de uitbreiding van het Verdronken land van Saeftinghe een traject op te zetten die het 
uitgebreide gebied binnen een ruimere toeristische context kan plaatsen. Binnen het gebied werken Stichting 
Zeeuws Landschap, Agentschap Natuur & Bos en Natuurpunt al grensoverschrijdend samen. Ook voor de 
verdere ontwikkeling en vermarkting van het bosgebied Groene Putten – Stropersbos zou de EGTS een goede 
dragende structuur kunnen zijn. 

 

 
Conclusies: 

- Toerisme Waasland is momenteel de meest geschikte structuur om de krachten van alle toeristische 
actoren in het Waasland te bundelen maar mag als structuur geen doel op zich zijn.  

- Toerisme Waasland moet meer aandacht besteden aan interne marketing en beter communiceren over 
acties en concrete plannen met lokale stakeholders. 

- Op lokaal niveau zijn heel wat mensen betrokken bij het toerismebeleid via VVV’s, commissies, adviesraden 
en stuurgroepen. Zij zorgen ervoor dat toerisme op de politieke agenda staat in de regio. Door minimale 
afspraken rond samenstelling, taken en de rol van de dienst voor toerisme zou er een betere wisselwerking 
tussen het lokale en regionale niveau kunnen ontstaan. 

- Binnen het geheel van aanbodelementen met een (semi-) autonoom wervende kracht die zich deels buiten 
de regio situeren, bestaan al verschillende initiatieven en structuren die de verdere ontwikkeling op zich 
(kunnen) nemen: Regionaal Landschap Schelde-Durme, Havenland, projectstructuur “B(l)oeiend Oost-
Vlaanderen”, EGTS Linieland.  

 

  

                                                      

17 Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
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5/ Trends 

Het overzicht van de trends en omgevingsfactoren heeft niet de ambitie volledig te zijn. Alleen de trends en 
omgevingsfactoren die relevant zijn voor Waasland en die doelgroepen die belangrijk zijn voor de regio worden 
in dit overzicht behandeld. We volgen de structuur van de belevingscyclus. Deze cyclus bestaat uit  vier grote 
delen. Elk deel staat voor een fase in het reisproces: de toerist droomt, de toerist beslist/boekt, de toerist is 
ter plekke en de toerist blikt terug/deelt. 

5.1 Algemene trends 

 
De grijze massa is mee 

‘De generatie van babyboomers wil jong sterven, maar liefst zo laat mogelijk. Het is een generatie die heel 
talrijk is, waarvan er de komende jaren nog veel van op pensioen gaan, waar een groot besteedbaar inkomen 
is, en waar de wil is om er van te genieten.’ (TransitBar, Toerisme Vlaanderen). Deze generatie heeft ook de 
weg naar het internet en allerlei mobiele toestellen (GPS, smart phone, tablet) gevonden. De hiernavolgende 
online trends zijn ondertussen absoluut ook op hen van toepassing. Deze evolutie zal zich de komende jaren 
alleen sterker doorzetten. Deze generatie associeert de nieuwe technologie niet met werken, wat wel het geval 
is met de jongere generaties.  

Veranderend reisgedrag door de crisis 

De crisis doet mensen op een andere manier reizen. Zeker in Zuid-Europa is dit duidelijk merkbaar, maar ook 
dichter bij huis in Nederland en Vlaanderen beïnvloedt de crisis het reisgedrag. Nederland heeft binnenlandse 
vakanties de voorbije jaren actief gepromoot wat zeker ook gevolgen heeft gehad op Vlaanderen. We blijven 
met z’n allen wel nog op reis gaan ondanks de crisis. We gaan alleen iets minder vaak, iets minder ver en iets 
minder lang op reis. Het begrip “staycation” is de voorbije jaren bijzonder populair geworden maar ook 
kamperen als goedkoop alternatief voor een duur vakantieverblijf scoort terug hoge pieken.  

Vernetwerkte samenleving 

Toeristisch Waasland kan meesurfen op de inspanningen en plannen van partners. Toerisme is per definitie 
een samengesteld product. Samenwerking is dus van groot belang. Een van die belangrijke projecten is het 
Sigmaplan van W&Z. Dat zal het Verdronken land van Saeftinghe doortrekken tot op Vlaams grondgebied, 
voor een nieuw groot en uniek natuurgebied in Kruibeke zorgen en de oorspronkelijke natuurwaarde van de 
Durme zherstellen. Het project “Schelde Sterk Merk” van het Regionaal Landschap Schelde-Durme moet hier 
ook een immateriële belevingslaag aan toevoegen. Maar ook in het havengebied is van alles aan het bewegen 
om de recreatiemogelijkheden en de toeristische aantrekkingskracht te verhogen onder de noemer 
“Havenland”. De Floraliën in 2016 bieden dan weer kansen voor de Bloemenstreek, Natura 2000 voor de grote 
bosgebieden rond de E34 en de Stekense Vaart en de overname van De Ster door de Provincie in combinatie 
met de ontwikkeling van de Westakkers op vlak en recreatie en de regionale inbedding van de grote 
recreatiedomeinen in het Waasland. 

Het toenemende belang van online media (liken en sharen) vergroot het belang van netwerking. In een 
vernetwerkte samenleving is verbondenheid van goudwaarde. Door de verbondenheid gaan we dingen  
aanbevelen. Inwoners van het Waasland voelen zich intens verbonden met hun regio. Hier liggen grote kansen. 

5.2 De toerist droomt 

 
Belang van gelijkgezinden 

'In een wereld waar alles en iedereen met elkaar verbonden is, kan niets meer verborgen blijven, en laten 
mensen zich vooral leiden door gelijkgezinden.' (TransitBar, Toerisme Vlaanderen). Vrienden en familie blijven 
de belangrijkste beïnvloeders, niet alleen via persoonlijke gesprekken maar de laatste jaren minstens evenzeer 
via de sociale social media. Naast familie en vrienden zoeken mensen online naar gelijkgezinden via reviews, 
reisforums, Facebook, Youtube, Pinterest en Twitter. Beoordelingswebsites zoals Tripadvisor en Zoover zijn 
vaak keuzebepalend voor de reizende consument. Niet enkel voor hotels maar ook voor regio’s en steden, 

bezienswaardigheden, restaurants, ... Reisbloggers zijn hierbij steeds belangrijkere beïnvloeders. Klassieke 
(reis)media blijven van belang maar soms taant hun geloofwaardigheid. Dit is zeker het geval voor 
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communicatiedragers die door officiële instanties worden uitgegeven/beheerd waarvan de consument 
vermoedt dat deze in ieder geval gekleurd zijn.  

Visuele storytelling en inspireren door beleving, authenticiteit, … 

Mensen hebben niet altijd een duidelijk idee van hun volgende bestemming en staan open om verrast en 
geïnspireerd te worden via websites. De opkomst van 'storytelling', thematische vakanties, trips die afwijken 
van de klassieke toeristische bezienswaardigheden (authenticiteit), ... slaat aan. De opkomst van visuele 
storytelling in online marketing wordt versterkt door websites als Pinterest, Instagram, Vine, ... Via deze 
kanalen kunnen toeristische bestemmingen zich verkopen aan de hand van sterke foto’s in plaats van alinea’s 
tekst die vaak niet gelezen worden op het scherm. 
 
Belang van eigen website 

De website van de officiële instantie blijft een belangrijke bron van informatie en een toetssteen voor de 
informatie die mensen via andere kanalen verzamelen. Naast de officiële classificatie en informatie moet op 
die website ook de beoordeling van consumenten terug te vinden zijn. Als dit niet het geval is, zal de 
geïnteresseerde consument hier toch sowieso naar op zoek gaan. Open kaart spelen is absoluut aan te bevelen. 
De eigen website moet “full service” zijn. Dit hoeft niet te betekenen dat al die services in eigen beheer moeten 
ontwikkeld en aangeboden worde,. Externe toepassingen integreren op je eigen site met de look & feel van je 
bestemming is de oplossing. Ervoor zorgen dat de informatie en de toepassingen op je site zowel via een 
klassieke PC en laptop als via een tablet toegankelijk zijn en goed werken een must. 
 
Online dromen 

'Mensen zoeken voornamelijk online naar informatie bij het dromen over hun reis. Hierbij zoeken ze in de 
eerste plaats concrete informatie over de bestemming (het weer, bezienswaardigheden, …), het logies 
(prijs/kwaliteit, service en netheid) en de activiteiten.' (TEXT100 digital index: Travel & Tourism Study, Redshift 
Research). Mensen online aanzetten om over je bestemming te gaan dromen is een ander paar mouwen. 
Andere technieken en een grote dosis creativiteit zijn vereist om op te vallen in de veelheid aan vaak goed 
verpakte reclameboodschappen.  

 

5.3 De toerist beslist/boekt 

 
Nabijheid & korter maar vaker op reis 

'De economische crisis blijft een impact hebben. De reisduur blijft verkorten. Maar mensen maken wel vaker 
kortere trips, dikwijls in eigen land. Een vakantie in eigen land is niet alleen een gevolg van de crisis. Ook de 
belangstelling voor “het vertrouwde” groeit als reactie op de toenemende globalisering.' (Toerismetrends, 
Nathalie Beckx, Trendhuis). Dat vertrouwde is net een tikkeltje anders dan onze dagelijkse leefomgeving wat 
het weer exotisch maakt en de moeite om te gaan ontdekken.  

Prijs 

Prijs is heel vaak een belangrijk selectiecriterium bij de keuze van een bestemming. Dat blijkt onder meer uit 
het succes van flash deal websites (zoals bv. Groupon en Travelbird). Deze websites hebben de reservering 

van een trip sterk vereenvoudigd, tegen een aantrekkelijke prijs waardoor reizen steeds meer een “commodity” 
is geworden die we zelfs als impulsaankoop kunnen gaan bestempelen. Deze sites maken het ons makkelijker 
om te vergelijken wat de concurrentie tussen aanbieders opdrijft. Rekening houdende met de aanzienlijke 
commissie die de aanbieders moeten afstaan aan deze boekingssites staan hun inkomsten onder druk. 

Prijs/kwaliteit 

Prijs/kwaliteit is een kritische beslissingsfactor. Het belang van de reviews versterkt dit. Het gemak waarmee 
we online zowel de prijzen als beoordelingen van anderen kunnen vergelijken, verhoogt de druk op de 
aanbieders. Slimme aanbieders gebruiken de gratis informatie die ze hier uit halen om hun product te 
verbeteren wat voor iedereen beter is. Ook bij mensen die ons persoonlijk iets aanbevelen is de 
prijs/kwaliteitsverhouding een belangrijk aspect. Zij kennen ons reisgedrag en –geschiedenis, kunnen ons 
reisbudget inschatten en weten waar we naar op zoek zijn. 

Online boeken 

Internet als boekingskanaal, naast mailen en bellen, is dominant en het belang neemt toe. De mogelijkheden 
voor online boeken zorgen er ook voor dat we onze beslissing uitstellen tot het allerlaatste moment. We laten 
ons vaak leiden door de weersvoorspelling wat betekent dat we maar enkele dagen vooruit plannen. 
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Ter plaatse boeken 

Met de opmars van de tablet en de smartphone gaan we meer en meer boeken op het moment dat we ter 
plaatse zijn. Dit is op zich geen nieuw fenomeen, alleen het medium is veranderd. Mensen die een dienst voor 
toerisme binnenstappen en nog een verblijf zoeken voor dezelfde avond of net voor de middag een restaurant 
zoeken, zijn van alle tijden. De nieuwe technologie neemt wel meer en meer de plaats in van de baliebediende 
in de traditionele dienst voor toerisme. Via onze tablet of smartphone hebben we immers een veel ruimer 
aanbod binnen handbereik, een aanbod dat we ook nog eens perfect kunnen gaan personaliseren en ook 
direct gaan vastleggen (reserveren of boeken). 

 

5.4 De toerist is ter plekke 

 
Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS) 

‘Als ondernemers moeten we stoppen met duurzaamheid als iets speciaals te behandelen. We moeten er 
samen iets ‘normaal’ van maken, en het een centrale plaats geven in onze bedrijfsvoering.’ (TransitBar, 
Toerisme Vlaanderen). 
 
Beleving 

‘Sociale status wordt steeds minder bepaald door materieel bezit, en steeds meer door welke verhalen en 
ervaringen je met elkaar kan delen.' 'Toeristen hechten meer belang aan beleving.' 
'Toeristen verwachten ontdekkingstochten vanuit verschillende perspectieven. Een interessante manier om 
diepte en reliëf in het toeristische aanbod te brengen is via het drietal DARE (avontuurlijke/fun insteek en 
zichzelf cultureel verrijken), CARE (veilig, comfortabel) en SHARE (gezellig en sociaal, samen genieten).' 
(TransitBar, Toerisme Vlaanderen & Toerismetrends, Nathalie Beckx, Trendhuis). 

 
Conflictueuze relaties 

Toerisme kan in conflict komen met andere domeinen zoals natuur. Toeristen verstoren bijvoorbeeld soms de 
natuurlijke habitat van fauna en flora. Verschillende vormen van toerisme kunnen ook onderling botsen. 
Lawaaierige speedboten of jetski’s stroken bijvoorbeeld niet met wandelende rustzoekers. De druk van 
toerisme en recreatie kan ook lokaal te groot worden voor bewoners. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 
wielertoeristen die tijdens het weekend massaal over bepaalde dijken rijden of de overdruk die bepaalde 
recreatiedomeinen ondervinden op piekmomenten. Mensen zijn steeds gevoeliger voor dergelijke conflicten, 
en binnen dichtbevolkte regio's als Waasland die ook nog eens tussen twee Vlaamse grootsteden ligt, ligt de 
drempel voor dergelijke conflicten lager. 
 
Authenticiteit 

'Zowel de globalisering (‘made in China’) en de information overload als de crisis voeden een nieuwe voorliefde 
voor wat als ‘echt’ ervaren wordt. Denk aan het succes van streekproducten, herwaardering van lokale 
bestemmingen, crafting, …' (Toerismetrends, Nathalie Beckx, Trendhuis). Het verhaal achter dingen is 
belangrijk en geeft extra pigment aan de beleving. Authentiek betekent niet dat er mag worden ingeboet op 
kwaliteit. Beide zijn kritische succesfactoren. Persoonlijk contact is een belangrijk element binnen 

authenticiteit. Het succes van allerlei concepten en formules waarbij een “local” je als bezoeker op sleeptouw 
neemt of de tips van een “local” vormen hiervan het levende bewijs.  
 
Altijd online bereikbaar 

'De 'always on' generatie - en hiermee bedoelen we niet direct een generatie in termen van leeftijd - is overal 
en altijd bereikbaar. Ze verwacht dit ook van anderen. Dankzij mobiel internet, smartphone, tablet of laptop 
is informatie overal bereikbaar, zoals kaarten, wandel- en fietsroutes, toeristische gidsen, enzovoort.' 'Smart 
phones worden tijdens reizen nog vooral gebruikt om contact met het thuisfront te houden.' 'Beschikbaarheid 
van wifi is cruciaal. De geplande Europese regelgeving in verband met de kostprijs van roaming bij het gebruik 
van 3G zal op middellange termijn een grote impact hebben.' (TEXT100 digital index: Travel & Tourism Study, 
Redshift Research). De jongere generaties die professioneel ‘always on’ zijn hebben wel de behoefte in hun 
vrije tijd zelf te beslissen wanneer ze ‘on’ willen gaan. 
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Gezelligheid 

'De ‘individualisering’ lokt al een tijdje een tegenbeweging uit. De individualisering blijkt onder andere uit de 
15% van de Belgen die single is. In de steden is dit tot 25%. In de vraag naar toeristische formats schemert 
steeds vaker een vraag naar ontmoeting door of zelfs nostalgie naar de familie en het familiale. Samen tafelen, 
gastronomie en de opkomst van de community vallen binnen deze trend te kaderen.' (Toerismetrends, Nathalie 
Beckx, Trendhuis). Familieweekends en weekendjes met vrienden en oude bekenden zijn nog nooit zo populair 
geweest. Wat er op de bestemming te doen en beleven is, doet er voor hen niet zo toe. Het samenzijn is 
immers het belangrijkste en bij het kiezen van de bestemming wordt er vooral gekeken naar het gemak van 
het reisgezelschap. De prijs/kwaliteit van het verblijf is voor hen het belangrijkste. 

 
Green living 

'Hoe schaarser de natuur, des te meer ze wordt gewaardeerd. Dat valt onder meer af te meten aan het succes 
van boswandelingen, moestuintjes, … Het jonge grootstedelijke gezin wandelt graag in het groen op zoek naar 
authenticiteit en beleving. Vijftigplussers werken in de natuur aan hun gezondheid en hebben eventueel 
aandacht voor duurzaamheid.' (Toerismetrends, Nathalie Beckx, Trendhuis). 
Inwoners van Vlaamse steden appreciëren het groen en de landschappen op het platteland meer dan de 
plattelandsbewoners zelf (onderzoek Natuurpunt 2014). Dit is een zeer belangrijke trend voor een 
verstedelijkte regio als het Waasland, die ook nog eens tussen de twee grootste Vlaamse steden in ligt maar 
nog over gave landschappen beschikt. Deze trend biedt ook mogelijkheden om de leefbaarheid van dorpen op 
het platteland te verhogen.  

 

5.5 De toerist blikt terug/deelt 

 
Online ervaringen delen 

Op sociale media is reizen één van de meest populaire topics. De 'always on' generatie laat anderen ook graag 
delen in haar ervaringen, bijvoorbeeld door in te loggen op locaties (via bv. Foursquare) of meningen te delen 

via Facebook en Tripadvisor. Dit delen doet anderen dan weer dromen, wat ons terugbrengt bij het begin van 
de cyclus waar we dit hoofdstuk mee begonnen . 

 
Conclusies: 

- Het online verhaal is enorm belangrijk in elke fase van de belevingscyclus en dit voor verschillende generaties. 
Of je regio succes kent, zal in de toekomst in belangrijke mate afhangen of je online aanwezigheid goed wordt 
gemanaged of niet.  

- Authentieke belevenissen bieden en de grote vraag naar recreatie in het groen verzoenen met de hogere 
gevoeligheid voor conflict is een moeilijke evenwichtsoefening. Ze vraagt wederzijds respect en begrip tussen 
toeristen/recreanten, aanbieders/beheerders en bewoners en wordt best gebaseerd op een win-win voor 
betrokken partijen. 

- Netwerken zijn enorm belangrijk en dit zowel vanuit het oogpunt van het aanbod (andere sectoren die vorm 
geven aan het toeristisch product) als wat de promotie betreft (sociale media, aanbevelingsmarketing). Dit is 
een belangrijke troef voor een regio zoals het Waasland, waar de inwoners zich zo sterk verbonden voelen 
met die regio. 
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6/ SWOT 

Het sluitstuk van deze situatieanalyse is een SWOT-analyse waarbij we interne elementen (strenghts/sterktes 
en weaknesses/zwaktes) samen gaan zetten met externe factoren (opportunities/kansen en threats/ 
bedreigingen). De interne elementen kunnen zaken betreffen eigen aan de organisaties direct betrokken bij 
het toeristisch beleid in het Waasland, evenals beleid van derden dat al beslist en in uitvoering is (bvb. het 
Sigma-plan). Zo krijgen we een totaalbeeld van waar het Waasland op toeristisch vlak momenteel staat,  waar 
we naartoe kunnen en waar we rekening mee moeten houden. In een volgende stap gaan we in een 
confrontatiematrix interne elementen tegenover externe factoren plaatsen en onze strategie bepalen. 

De elementen in onderstaande matrix zijn allemaal terug te vinden in de conclusies aan het einde van elk 
onderdeel van de situatieanalyse. Er zijn tijdens de gesprekken, gevoerd in de loop van het planningsproces 
en tijdens de “zittingen” van het toerismeparlement, veel relevante zaken aangedragen. Deze werden allemaal 
mee in overweging genomen bij het opstellen van de situatieanalyse. De overgrote meerderheid van deze 
elementen heeft, zij het onder een andere vorm, ook zijn weg gevonden naar deze SWOT-analyse. We geven 
voor de volledigheid in bijlage een overzicht van al deze elementen. 

Bij de kansen en bedreigingen maken we een onderscheid tussen enerzijds de kansen en bedreigingen waar 
de toeristische regiowerking een directe impact kan op hebben, en anderzijds de kansen en bedreigingen waar 
de rol van diezelfde regiowerking “beperkt” blijft tot het stimuleren en opvolgen ervan. Dit onderscheid is van 
belang om verder in dit plan tot een realistisch actieplan voor de toeristische regiowerking te komen. 

Sterktes Zwaktes 

 De sterke verbondenheid van de Waaslanders 
met hun regio. 
 

 De aanbodelementen met autonoom wervende 
kracht zijn samen potentieel voldoende sterk 
om verblijfstoeristen aan te trekken voor een 
kort recreatief verblijf. 
 

 Ruim en kwaliteitsvol aanbod logies voor 
doelgroepen waarin ook korte recreatieve 
verblijven van vriendengroepen en grotere 
families worden geboekt.  
 

 Het Waasland is goed bereikbaar vanuit heel 
Vlaanderen en grote delen van Nederland. 
 

 Het Waasland geniet binnen Vlaanderen als 
regio een vrij grote naamsbekendheid. 
 

 De regionale mobiele toepassing “Ontdek het 

Waasland” met tablets waarop deze te 
consulteren is bij de diensten voor toerisme en 
andere locaties. 
 

 De knowhow en capaciteit die Toerisme Oost-
Vlaanderen de voorbije jaren heeft opgebouwd 
op vlak van online communicatie en -marketing. 
 

 De promotionele inspanningen op Vlaams 
niveau en op vlak van online marketing en 
andere aanvullende promotionele inspanningen 
die Toerisme Oost-Vlaanderen levert buiten het 
budget van Toerisme Waasland. 
 

 De uitvoering van het Sigma-plan en de 

erkenning van grote aaneengesloten 
landschappelijke gehelen als Natura 2000 
gebieden. 

 Het aanbod logies met toeristische uitstraling in 
de categorieën hotels, gastenkamers en 
vakantiewoningen is onderontwikkeld. 
 

 Relatief weinig toeristen bezoeken 

cultuurhistorische attracties en de regio wordt 
op dit vlak ook als minder interessant 
gepercipieerd.  
 

 Het Waasland wordt niet gepercipieerd als een 
aantrekkelijke toeristische bestemming. 
 

 De toeristische positionering van de regio is 
onduidelijk. 
 

 Het huidige beeldmerk van Toerisme Waasland 
is niet sterk. 
 

 De slagkracht en capaciteit van de lokale 
diensten voor toerisme en het regioteam 

Waasland is beperkt. 
 

 Zowel de toeristische pagina’s op de eigen 
websites als het toeristisch drukwerk van 
steden en gemeenten zijn globaal genomen erg 
zwak.  
 

 De interne marketing en communicatie vanuit 
Toerisme Waasland naar lokale stakeholders 
(steden/gemeenten, sector, andere 
beleidsdomeinen). 
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Kansen   Bedreigingen 

Waar de toeristische regiowerking een directe impact 
op heeft: 
 
 De groep medioren niet vergezeld door 

(klein)kinderen die zowel voor dagtoerisme als 
verblijfstoerisme een belangrijke doelgroep 
vormt die ook online actief is. 
 

 De vraag naar authentieke belevenissen en 
recreatie in het groen (vooral onder de Vlaamse 
stadsbevolking). 
 

 De groep gidsen die op verschillende punten 
een rol zou kunnen spelen en zich structureel 
zou kunnen verenigen. 
 

 Grote langer lopende evenementen met een 
bovenlokale uitstraling die zorgen voor extra 
gratis publiciteit. 
 

 Structurele samenwerking met de sector in 
functie van onthaal, productontwikkeling en 
promotie. 
 

 Netwerkvorming in functie van 
productontwikkeling en promotie. 

 
Die de toeristische regiowerking zou moeten 
opvolgen: 
 
 Het netwerk van erfgoedsites in de 

Scheldevallei dat wordt naar voren geschoven 
als hefboom waarin op Vlaams niveau vanuit 
toerisme zou kunnen in geïnvesteerd worden. 
 

 Verhuis dienst voor toerisme van Sint-Niklaas 
die toelaat het takenpakket van het regioteam 
Waasland te herbekijken. 
 

 Geïntegreerde planningsprocessen rond de 
Scheldevallei (Grensoverschrijdende 
Ontwikkelingsvisie Linieland, Havenland, 
Schelde sterk Merk) en de Bloemenstreek 
(B(l)oeiend Oost-Vlaanderen) die 
mogelijkheden bieden op vlak van toerisme en 
recreatie. 
 

 Het nieuwe plattelandsbeleid met de 
mogelijkheden die LEADER biedt voor een groot 
deel van de regio enerzijds en het Vlaams 
stedenbeleid aan de andere kant. 

 
 TV-fictiereeks “Den Elfde van den Elfde” die 

zowel een grote mediawaarde kan hebben als 
een bezoekersstroom op gang kan brengen. 

Waar de toeristische regiowerking een directe 
impact op heeft: 
 
 Vasthouden aan de Reynaertfiguur als 

leidmotief in de productontwikkeling en 
marketing. 
 

 Vasthouden aan het Ambachtelijk Weekend in 
zijn huidige vorm. 
 

 Mogelijke “mismatch” tussen de ambities van 
dit plan en het huidige profiel van de leden van 

het regioteam Waasland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die de toeristische regiowerking zou moeten 
opvolgen: 
 
 Aanhoudende druk op de Nederlandse 

recreatieve verblijfstoeristische markt. 
 

 Uitblijven van een positieve kentering met 
betrekking tot het imago van het Waasland als 
recreatieve verblijftoeristische regio. 
 

 Uitblijven van sluitende en gedragen afspraken 
op vlak van onthaal op hogere beleidsniveaus. 
 

 Financiële afhankelijkheid van Toerisme 
Waasland van de structurele bijdragen van de 
steden/gemeenten waar budgetten onder druk 
staan. 
 

 Autonome ontwikkeling en vermarkting van 
producten in de toeristisch-recreatieve sfeer 
door partners die een andere 
gebiedsafbakening hanteren. 
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HOOFDSTUK 2: MISSIE 

Strikt genomen wordt een missie bepaald voor een organisatie. Dit beleidsplan vormt in de eerste plaats een 
kader en leidraad voor iedereen die betrokken is bij de toeristische ontwikkeling en marketing van het 
Waasland en is dus niet specifiek geschreven voor één organisatie.  

Het bepalen van een missie is binnen de context van dit plan wel van belang omdat deze missie voor al deze 
betrokkenen een vertrekpunt en toetssteen zou moeten vormen. Onderstaande gebalde missie bevat de 
kernelementen waarrond het toeristisch beleid in en voor het Waasland de komende jaren zou moeten worden 
opgebouwd. Deze missie is afgeleid van de SWOT-analyse (zie p. 54 – 55) en bepaalt de richting voor wat nog 
volgt in dit plan. 

 

De missie voor de toeristische ontwikkeling en marketing van het Waasland voor de periode 2015 – 2020 luidt 
als volgt:    

 

 
De intrinsieke kwaliteiten van het Waasland op vlak van vrijetijdstoerisme verder gericht 
ontwikkelen, ontsluiten en vermarkten met als uiteindelijk doel het duurzaam versterken van de 
Wase economie zonder afbreuk te doen aan de sterke samenhang die de regio kenmerkt. 

 

 

Hieronder lichten we de belangrijkste elementen uit die missie bondig toe.  

De intrinsieke kwaliteiten op vlak van vrijetijdstoerisme 

Het Waasland beschikt op toeristisch vlak over verschillende troeven. Deze worden momenteel door de 
buitenwereld echter niet gepercipieerd als zijnde erg sterk. Daarom spreken we over intrinsieke kwaliteiten. 
Deze kwaliteiten moeten nog verder ontwikkeld, ontsloten en vermarkt worden om echt het verschil te kunnen 
maken. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Dit plan focust louter op vrijetijdstoerisme. 
Het beleid op het vlak van MICE18-toerisme wordt sinds kort ontwikkeld in de schoot van het “Convention 
Bureau Ghent & East Flanders” met een adviserende rol voor de regio’s.  

Gericht ontwikkelen, ontsluiten en vermarkten 

De toeristische troeven van het Waasland zijn onderling erg verschillend en weinig eenduidig. Een generieke 
aanpak is daarom niet aangewezen en zal weinig tot geen resultaat opleveren. Het is daarom noodzakelijk om 
de intrinsieke Waasland-kwaliteiten op het vlak van vrijetijdstoerisme gericht te ontwikkelen, te ontsluiten en 
te vermarkten. Dit moet consequent gebeuren vertrekkende van de beleving van de (potentiële) toerist. Deze 
staat niet stil bij administratieve grenzen, wat ‘over de regiogrenzen kijken waar nodig’ impliceert. Dit is één 
manier waarop we het begrip “gericht” invullen. De andere manier slaat op de duidelijke keuzes die we moeten 

maken. Centraal hierbij staan onze doelgroepen en de Product Markt Combinaties die we hebben vastgelegd, 
zowel op vlak van marketing als productontwikkeling als organisatie.  

Duurzaam versterken van de Wase economie 

Toerisme is economie en wordt beleidsmatig dan ook best bekeken als onderdeel van de totale economie van 
de regio in kwestie. Het mag duidelijk zijn dat we toerisme niet meteen als de economische motor voor het 
Waasland kunnen bestempelen. Zowel qua omzet, toegevoegde waarde als tewerkstelling zijn er sectoren en 
economische factoren die vele keren belangrijker zijn voor de Wase economie dan toerisme. Anderzijds biedt 
het toerisme wel degelijk belangrijke meerwaarde voor bepaalde sectoren in het Waasland (zoals horeca en 
kleinhandel) en heeft het door haar typische kenmerken (arbeidsintensief, niet-delokaliseerbaar) een 
duurzaam karakter.  

 

                                                      

18 Meetings, Incentives, Congressen en Events 
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De sterke samenhang die de regio kenmerkt 

Het Waasland-gevoel is iets dat moeilijk te vatten of te definiëren is, maar het is wel uitdrukkelijk aanwezig. 
Dit Waasland-gevoel is een grote troef voor de regio. We hadden het eerder over de intrinsieke kwaliteiten 
waarover de regio beschikt. Deze kwaliteiten situeren zich in welbepaalde delen van de regio. Door in te zetten 
op het gericht ontwikkelen, ontsluiten en vermarkten van deze kwaliteiten/delen van de regio, zal de identiteit 
van die delen worden versterkt. Een flankerend beleid dat er op gericht is de samenhang binnen de ganse 
regio te behouden en nog te versterken, is nodig om deze troef in handen te houden. Dit tweesporenbeleid 
(gericht ontwikkelen, ontsluiten en vermarkten enerzijds en anderzijds de samenhang behouden en 
versterken) zal flexibiliteit en een open geest vragen van iedereen die erbij betrokken is.  
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HOOFDSTUK 3: STRATEGIE EN POSITIONERING 

In dit derde deel maken we keuzes. Met de situatieanalyse hebben we de huidige toestand van toerisme en 
recreatie in het Waasland in kaart gebracht en opgelijst met welke uitdagingen we de komende jaren moeten 
rekening houden. Deze analyse resulteerde in een overzichtelijke SWOT-analyse waarin sterktes (strenghts), 
zwaktes (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) bij elkaar zijn geplaatst. Deze SWOT-
analyse vormt onze terugvalbasis voor het vervolg van dit plan.  

We beginnen met het bepalen van onze strategie op hoofdlijnen. We doen dit aan de hand van een 
confrontatiematrix waarbij we interne elementen (sterktes en zwaktes) uit de SWOT-analyse koppelen aan 
externe factoren (kansen en bedreigingen) uit diezelfde SWOT. Vervolgens bepalen we hoe we het Waasland 
de komende jaren toeristisch zullen positioneren. Met deze positionering leggen we vast hoe we willen dat het 
Waasland als toeristische bestemming wordt gepercipieerd en welke producten we op welke markten zullen 

richten. De doelstellingen die we hier aan koppelen vormen het onderwerp van het volgende deel. 
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1/ Strategie 

In onderstaande confrontatiematrix koppelen we de onderdelen van de SWOT-analyse aan elkaar. We doen 
dit door sterktes en zwaktes tegenover kansen en bedreigingen te plaatsen. Elk kwadrant dat zo ontstaat, 
staat voor een bepaalde strategische keuze. Een sterkte die tegelijk een kans inhoudt, is iets wat we verder 
moeten ontwikkelen en uitspelen. Een zwakte waaraan we een bedreiging kunnen koppelen, betekent dat we 
moeten kiezen: loslaten, overleven of omkeren. Ook voor zwaktes die kansen inhouden en sterktes waarrond 
we bedreigingen ervaren, zijn er telkens duidelijke keuzes te maken met betrekking tot de richting die we 
zullen uitgaan. De resultaten van deze confrontatiematrix bepalen onze strategie en zijn samen met de 
positionering richtinggevend voor onze strategische en operationele doelstellingen.  

 

 Sterktes Zwaktes 

K
a

n
s
e

n
 

Ontwikkelen en Uitspelen 

 Het aaneengesloten en structurerend 
landschappelijk complex dat wordt 
gevormd door Schelde, Durme en 
Moervaart met het gebied. 

 Focus op online marketing met focus op de 
Wase toeristische kernproducten en 
voornamelijk gericht op medioren in de 
grootstedelijke gebieden rond het 
Waasland. 

 De goede bereikbaarheid van het 
Waasland vanuit de grootstedelijke 
gebieden rond de regio waarin inwoners 
op zoek zijn naar authentieke belevenissen 
en recreatie in het groen.  

Verbeteren/Verhogen of Heroriënteren 

 Een in verhouding te grote investering van 
Toerisme Waasland en het regioteam van 
Waasland in de organisatie en promotie 
van het Ambachtelijk Weekend. 

 Het toeristisch drukwerk en  
de toeristische pagina’s op  
de websites van de Wase steden en 
gemeenten zoals ze nu zijn. 

 De huidige beperkte slagkracht van de 
lokale toeristische werking en het 
regioteam Waasland. 

 Beperkte communicatie naar en netwerk-
vorming onder lokale stakeholders via 
Toerisme Waasland. 

 

B
e

d
re

ig
in

g
e

n
 

Verdedigen en Behouden 

 De grote mate waarin Waaslanders zich 
verbonden voelen met hun regio moet 
behouden blijven. Deze troef is nu sub-
optimaal omdat ‘hun regio’ als minder 
aantrekkelijke regio wordt gepercipieerd. 

 De goede ligging en bereikbaarheid van 
het Waasland voor grote delen van 
Nederland. Deze sterkte verliest aan 
betekenis door de teruglopende Neder-
landse markt. 

 Het aantal korte recreatieve verblijven van 
vriendengroepen en grotere families in 
logies voor doelgroepen biedt eventueel 
kansen, maar moet eerst nader verkend 
worden. 

 Initiatieven van andere beleidsdomeinen 
op het vlak van kernproductontwikkeling 
en marketing. Deze (potentiële) sterkte 
draagt het risico van “mismatch” in zich 
met de beoogde toeristische positionering 
en dito identiteit van het Waasland. 

Loslaten, Overleven of Omkeren 

 De zwakke positie van het Waasland als 
recreatieve verblijftoeristische bestemming 
in vergelijking met andere Vlaamse regio’s. 

 De rol van de Reynaertfiguur als leidmotief 
in de toeristische marketing en product-
ontwikkeling van en voor het Waasland. 

 Het spanningsveld tussen lokale 

beleidsprioriteiten en de toeristische 
ambities van de regio. 

 De mogelijke “mismatch” tussen de 
ambities van dit plan en de huidige 
profielen van de leden van het regioteam 
Waasland.  
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Ontwikkelen en vermarkten 

Het aaneengesloten structurerend geheel dat wordt gevormd door Schelde, Durme en Moervaart 
beschikt intrinsiek over heel wat toeristisch-recreatieve troeven. Met het Sigma-plan in volle uitvoering worden 
deze kwaliteiten van de Schelde- en Durmevallei ook nog eens in verhoogd tempo extra ontwikkeld. De 
combinatie van natuur, landschap, erfgoed, folklore, reca én de bijzondere aantrekkingskracht van het 
havengebied maakt dit aaneengesloten gebied bijzonder interessant. Het verband tussen deze sterktes en een 
aantal kansen maakt van het gebied Schelde-Durme-Moervaart een sterk product dat voor, door en met 
toeristisch Waasland verder moet ontwikkeld en vermarkt worden. De kansen hiervoor zijn ondermeer: 

- de geïntegreerde planningsprocessen langs de Schelde (bv. Schelde sterk Merk, Havenland); 
- de vraag naar authentieke belevenissen en recreatie in het groen (vooral onder de Vlaamse 

stadsbevolking, waarvan een groot deel op een boogscheut van het Waasland woont); 
- de beleidsnota toerisme van minister Weyts vermeldt het netwerk van erfgoedsites in de 

Scheldevallei en het nautische erfgoed als mogelijke toeristische hefboom. 

 

De capaciteit die Toerisme Oost-Vlaanderen heeft opgebouwd op vlak van online marketing en -
communicatie. De keuze die Toerisme Oost-Vlaanderen enkele jaren terug maakte om hierop in te zetten, 
is een goede keuze gebleken. Toerisme Oost-Vlaanderen heeft op dit vlak al een mooi parcours afgelegd en 
blijft heel alert. Dit komt uiteraard ook de Oost-Vlaamse regio’s ten goede. Toerisme Oost-Vlaanderen heeft 
hiermee proactief ingespeeld op een belangrijke doelgroep voor toerisme en recreatie, die ook nog eens online 
bijzonder actief bleek te zijn: de medioren. Deze groep maakt vaak uitstappen en beschikt hiervoor doorgaans 
ook over voldoende tijd en middelen. Eveneens belangrijk voor online marketing en communicatie zijn de 
(doorgaans nog vrij jonge en energieke) voortrekkers van vriendengroepen en grote families die korte 
recreatieve verblijven voor deze gezelschappen boeken en organiseren. Zij zijn gebaat bij rechttoe-rechtaan 
online informatie en diensten die het organiseerwerk makkelijker maken. 

De vraag naar authentieke belevenissen in de vrije tijd en recreatie in het groen. Deze vraag is bij 
inwoners van de grootstedelijke gebieden in Vlaanderen de voorbije jaren sterk gegroeid. Met de verdere 
verstedelijking van Vlaanderen zal deze vraag nog verder groeien. Het Waasland beschikt over de intrinsieke 
kwaliteiten om op beide punten aan die vraag te voldoen en ligt ook nog eens midden tussen de twee grootste 
verstedelijkte gebieden van Vlaanderen. De regio is vanuit beide gebieden goed bereikbaar via verschillende 
transportmodi. Producten en diensten ontwikkelen die deze bereikbaarheid nog verhogen (bvb. regelmatige 
bootverbindingen vanuit Antwerpen, mogelijkheid om fietsen mee te nemen op bussen De Lijn enz.), het 
onthaal optimaliseren én deze combinatie uitspelen als een troef bij de inwoners van beide grootstedelijke 
gebieden, is een drieluik waar absoluut moet op ingezet worden. De krachten van toeristisch Waasland moeten 
op dit punt gebundeld worden om zo het verschil te kunnen maken.  

 

Verbeteren en verhogen 

Het toeristisch drukwerk en de toeristische pagina’s op de websites van de Wase steden en 
gemeenten. De kwaliteit van het toeristisch drukwerk is, met uitzondering van dat van de grotere steden, 
zwak te noemen, zowel qua vorm als naar inhoud. In verhouding is de kwaliteit van de toeristische pagina’s 

op de gemeentelijke websites echter nog zorgwekkender, en dit zowel qua content en opbouw, als qua gebrek 
aan interactiemogelijkheid. Het wél degelijke instrumentarium op provinciaal en regionaal niveau kan dit niet 
volledig compenseren omdat toeristen en recreanten vandaag terecht verwachten dat elke schakel van de 
toeristische keten goed zit en de totaalbeleving ondersteunt. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor toeristisch 
Waasland, met vanuit promotioneel oogpunt prioriteit voor het online luik boven het toeristisch drukwerk. Wat 
drukwerk betreft, moet een algemene en gecoördineerde upgrade leiden tot betere publicaties en 
efficiëntiewinsten op het vlak van productie en distributie. 

Communicatie en netwerkvorming met lokale stakeholders. Toerisme Waasland zet hier vandaag nog 
te weinig op in. Stakeholders weten nu niet altijd waar de organisatie eigenlijk allemaal mee bezig is en 
waarom. Toerisme Waasland zal zich beter moeten “verkopen” bij haar eigen stakeholders en ervoor zorgen 
dat deze zich onderling sterk verbonden voelen en mee hun schouders zetten onder een tegelijk ambitieus en 
realistisch beleidsplan. Er moet dus meer aandacht komen voor communicatie en netwerkvorming met lokale 
stakeholders. Onder lokale stakeholders verstaan we steden en gemeenten, de sector en aanverwante 
beleidsdomeinen. Wat de sector betreft, kan er verder gebouwd worden op de sectorwerking die Toerisme 

Oost-Vlaanderen centraal heeft opgezet. We moeten vermijden dat het regioteam Waasland dubbel werk doet.  
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Aandacht voor logies gericht op vriendengroepen en grotere families. Dit marktsegment lijkt in het 
Waasland momenteel vooral aangewezen op logies voor doelgroepen bij gebrek aan grotere 
vakantiewoningen. Of en in welke richting hier initiatieven te nemen zijn, is op dit moment echter nog 
onduidelijk. Daarom wil Toerisme Oost-Vlaanderen dit marktsegment de volgende jaren vooreerst beter in 
kaart brengen en het potentieel ervan actief verkennen, zowel vanuit de vraag- als de aanbodkant.  

Slagkracht en capaciteit van de lokale werking en het regioteam Waasland. Beide zijn op vandaag 
erg beperkt. Dit is een dubbele zwakte omdat het net de wisselwerking tussen een sterke lokale werking en 
een sterk regioteam is die voor dynamiek zorgt en ertoe leidt dat beide elkaar continu vooruit stuwen. Het 
verhogen van de slagkracht en capaciteit van de lokale toeristische werking en van het regioteam Waasland 
is daarom een belangrijke, maar allesbehalve evidente uitdaging voor toeristisch Waasland. Op regionaal 
niveau ligt het probleem voornamelijk bij de veelheid aan taken en verantwoordelijkheden die het kleine 
regioteam moet opnemen. Bij de steden en gemeenten blijkt er dan weer weinig of geen ruimte om de eigen 
toeristische werking te versterken, zelfs integendeel. Er is bij de lokale besturen tegelijk ook weinig animo om 
op toeristisch vlak intergemeentelijk de krachten te bundelen. De beweging op lokaal niveau is er eerder een 
van horizontale integratie waarbij toerisme wordt ondergebracht binnen een ruimere dienst of afdeling 
(vrijetijd, stadspromotie, edm). Dergelijke integratie heeft voordelen, maar vanuit toeristisch oogpunt zeker 
ook nadelen (verlies van eigenheid, gedeelde focus enz.). Een structurele samenwerking met de private sector 
biedt hier mogelijk enigszins soelaas.  

Heroriënteren 

 
De huidige investering vanuit Toerisme Waasland en het regioteam Waasland in de organisatie en 
promotie van het Ambachtelijk Weekend is te groot in verhouding tot de toeristische return van het 
evenement. Het Ambachtelijk Weekend wordt door verschillende stakeholders als een waardevol verbindend 
evenement voor het Waasland ervaren, maar is vanuit toeristisch oogpunt weinig of niet relevant en ook zeer 
moeilijk in die zin te upgraden. Bovendien wordt onder de noemer “Dag van de Ambachten” sinds 2006 al een 
nationaal evenement georganiseerd rond hetzelfde thema. In 2014 namen aan dit evenement over heel België 
600 ambachtslieden deel met een bereik van 76.000 bezoekers. Deze “Dag van de Ambachten” wordt 
traditioneel op de 4de zondag van maart georganiseerd en de organisatie ervan ligt in handen van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand & Energie. Sterke tijdelijke producten of langer lopende evenementen kunnen 
wel degelijk een betekenisvolle bezoekersstroom op gang brengen en voor extra publiciteit en uitstraling 
zorgen. Dit heeft het Mercatorjaar in 2012 duidelijk aangetoond. Door in te zetten op producten en 
evenementen met meer toeristisch potentieel kunnen we ook het beeld bijstellen dat het Waasland een regio 
is die weinig cultuurhistorische associatie oproept en ook niet direct wordt gepercipieerd als een aantrekkelijke 
toeristische bestemming. Investeren in één grote thematische “all weather” attractie is in andere regio’s in het 
verleden (bv. Kortrijk 1302 in de Leiestreek) niet meteen succesvol gebleken en ging telkens gepaard met 
grote financiële inspanningen. De andere weg om eerder in te zetten op sterke wervende evenementen is 
minder risicovol maar moet planmatig en in samenwerking met partners aangepakt worden om te kunnen 
slagen. Zo’n oefening gaat best ook gepaard met het toeleiden van de deelnemers aan het Ambachtelijk 
Weekend (vnl. omgevingsrecreanten) naar de Dag van de Ambachten. 

Verdedigen 
 

De positie van toeristisch Waasland op de Nederlandse markt. Het Nederlandse aantal aankomsten 
en overnachtingen is overal dalend, ook in de Wase logies en laat ook een daling zien van de gemiddelde 
verblijfsduur. De Nederlandse markt is de belangrijkste buitenlandse markt voor het Waasland: in 2013 was 
hij nog steeds goed voor 11% van alle geregistreerde recreatieve overnachtingen in commercieel logies in het 
Waasland. Voor kampeerlogies liep dit zelfs op tot 14,5%. De verdediging van de positie van toeristisch 
Waasland op de Nederlandse markt is dan ook uitermate belangrijk voor de logiessector in de regio. De goede 
ligging en bereikbaarheid van het Waasland voor grote delen van Nederland is een belangrijke troef die beter 
moet uitgespeeld worden. Het is daarbij cruciaal dat de toeristische kernproducten en logies van het Waasland 
een plaats blijven krijgen in de marketing van Toerisme Vlaanderen op de Nederlandse markt. Verder verlies 
op deze markt is nefast voor de toeristische ontwikkeling van de regio en doet de inspanningen teniet die de 
voorbije jaren al zijn geleverd op de Nederlandse markt.  

Korte recreatieve verblijven in doelgroeplogies van vriendengroepen en grotere families. Dit is 
mogelijks een relatief belangrijk marktsegment voor de regio, al zijn er momenteel te weinig gegevens 
voorhanden om hierover duidelijke uitspraken te doen en hierop ons beleid te baseren. Dit marktsegment 
wordt momenteel weinig of niet aangesproken in de marketing op Vlaams niveau voor het macroproduct 
Vlaamse regio’s. Zoals hoger al aangegeven, wil Toerisme Oost-Vlaanderen dit marktsegment de volgende 
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jaren vooreerst beter in kaart brengen en het potentieel ervan actief verkennen, zowel vanuit de vraag- als de 
aanbodkant. In positief geval zou dit ook kunnen leiden tot de uitbouw van nieuwe private vakantieverblijven 
die zich op deze doelgroep richten.  

De Wase identiteit binnen initiatieven van andere beleidsdomeinen. Deze initiatieven ‘van derden’ op 
het vlak van marketing en kernproductontwikkeling zijn uitermate belangrijk voor de toeristische ontwikkeling 
van het Waasland. Het betreft impactvolle initiatieven en plannen van andere beleidsdomeinen: bv. W&Z met 
Sigma, Schelde sterk Merk, Havenland, Agentschap Natuur en Bos rond Natura2000, Leader, onroerend 
erfgoed, e.a.. Deze (potentiële) sterkte draagt echter het risico in zich van een ‘mismatch’ met de beoogde 
toeristische positionering en dito identiteit van het Waasland. Deze initiatieven zijn veelal grootschalig en 
overstijgen met hun middelen en mensen ruimschoots die van de puur toeristische werking in en voor het 
Waasland. Daardoor kunnen ze echter gemakkelijk een eigen dynamiek en profiel ontwikkelen die de 
toeristische positionering zou kunnen versterken, maar ook kan tegenwerken. Het is dus van belang en een 
meerwaarde voor alle betrokkenen dat toeristisch relevante initiatieven van andere beleidsdomeinen zich mee 
inschrijven in het toeristisch positioneringsverhaal én als een soort baseline eveneens ‘de Wase stempel’ dragen 
en zo de Wase identiteit mee uitstralen.  

Behouden 
 

De sterke verbondenheid die Waaslanders met hun regio voelen. Er zijn maar weinig regio’s in 
Vlaanderen waar die verbondenheid zo sterk is. Het uitblijven van een kentering op het vlak van de 
gepercipieerde toeristische attractiviteit van de regio, zou er op termijn kunnen toe leiden dat de Waaslanders 
een beetje minder trots op hun regio worden en zich zo ook minder verbonden weten.  Waaslanders die 
bijvoorbeeld hun verbondenheid met hun regio willen omzetten in toeristisch ondernemerschap zullen minder 
geneigd zijn deze stap te zetten wanneer de regio er niet in slaagt om de buitenwereld te overtuigen van haar 
toeristisch potentieel. Via de nieuwe positionering op basis van ‘kerngebieden’ (zie verder) hopen we dit 
potentieel nu wél beter te kunnen aantonen. Tegelijk houdt dit een risico in voor het regiogevoel omdat deze 
kernproducten de grenzen van het Waasland overschrijden. Het is dus van belang om deze kernproducten 
(ook) aan het Waasland te blijven linken. Ook via initiatieven die het “toeristisch ambassadeurschap” bij de 
Waaslanders aanscherpen, kunnen we deze verbondenheid positief kanaliseren. 

Loslaten 

De positionering van het Waasland als recreatieve verblijftoeristische regio als onderdeel van het 
macroproduct Vlaamse regio’s. Het logiesaanbod met toeristische uitstraling is in het Waasland dermate 
beperkt dat de regio binnen het macroproduct Vlaamse regio’s op dit moment geen rol van betekenis kan 
spelen. De logiessector in het Waasland lijkt vandaag meer gebaat bij een gerichte ondersteuning en promotie. 
Daarnaast zouden kampeerlogies en doelgroeplogies wel voluit moeten uitgespeeld worden vermits hiervoor 
wel vraag én aanbod is (zij het nog met enig voorbehoud wat doelgroeplogies betreft; zie hoger). Voor 
kampeerlogies moeten we vooral naar de Vlaamse en Nederlandse markt kijken. Voor de Nederlandse markt 
is het belangrijk om de gemiddelde verblijfsduur weer omhoog te krijgen. Wat andere logiestypes betreft, 
moeten nieuwe initiatieven zo veel mogelijk ondersteund worden.  

De rol van de Reynaertfiguur als leidmotief in de toeristische marketing en product-ontwikkeling. 
Het Reynaertverhaal vormt een belangrijk verbindend gegeven voor een groot deel van het Waasland en 
verdient daarom blijvende valorisatie, zij het voortaan eerder als een soort ‘streekspecial’. Reynaert biedt 
immers nog altijd stof genoeg om ontwikkeld en uitgespeeld te worden als specifieke verhaallijn, zeker in die 
delen van het Waasland waar Reynaert nog “leeft”. Dit moet dan wel zoveel mogelijk op een hedendaagse en 
aantrekkelijke wijze gebeuren, zonder afbreuk te doen aan de literaire, historische en culturele waarden die 
samenhangen met Reynaert als figuur en verhaal. De inspanningen van de voorbije jaren op dit vlak bleken 
slechts beperkt succesvol.19 De figuur van en de beleving rond Reynaert zijn immers grotendeels uit het 
collectief geheugen verdwenen. Zeker bij de jongere generaties van buiten het Waasland roept de 
Reynaertfiguur nog maar weinig associaties op. 

                                                      

19  Zo bijvoorbeeld het Reynaertmysterie, de vertaling van de Reinaertfiguur in beeldmerk en huisstijl van Toerisme 
Waasland, de initiatieven van het Intergemeentelijk Project Reinaert, de plaats van de Reinaertfiguur in Info.Waasland, e.a 
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Overleven 
 

Het spanningsveld tussen lokale beleidsprioriteiten en de toeristische ambities van de regio. Over 
de toeristische rol van steden en gemeenten bestaat veel onduidelijkheid wegens het ontbreken van sluitende 
en gedragen afspraken op hogere beleidsniveaus. Voor andere beleidsdomeinen was dit de voorbije jaren veel 
duidelijker (lokaal sportbeleid, cultuurbeleid, erfgoedbeleid enz.) maar ook dit verandert nu ten gevolge van 
verdere stappen in de ‘interne staatshervorming’. Dit versterkt binnen gemeenten de evolutie naar integratie 
van verschillende diensten in één enkele dienst of departement ‘vrije tijd’ waaronder ook toerisme ressorteert. 
De nadelen voor de slagkracht van toerisme (en andere sectoren) lijken groter dan de mogelijke voordelen 
ervan, temeer omdat dergelijke integratie vaak onder besparingsdruk gebeurt. Door de invoering van 
meerjarenbeleidsplannen voor steden en gemeenten liggen deze plannen nu bovendien vast tot en met 2019. 
Daardoor is er nauwelijks tot geen ruimte om hierop in te spelen vanuit dit strategisch plan toerisme. 
Alternatieve financiering en engagement genereren is dan weer een werk van lange adem en in deze tijden 
allerminst een evidentie. Actiever samenwerken op intergemeentelijk vlak én met de sector biedt meer kansen, 
maar ook dit is in de praktijk (nog) geen evidentie vermits de betrokken diensten en gemeenten daar niet 

meteen warm voor lopen. In deze context moet Toeristisch Waasland de komende jaren trachten ‘te overleven’ 
en de basis trachten te leggen voor een betere toekomst via de volgende twee sporen: 

- Het ontwikkelen van een visie op de toeristische werking in de regio die kan doorvertaald worden in 
de beleidsplannen van de steden en gemeenten voor de periode 2020-2026; 

- Een structurele samenwerking opzetten met de sector die op termijn voor extra financiële armslag 
en inhoudelijke voeding kan zorgen. 

Omkeren 
 

De mogelijke “mismatch” tussen de ambities van dit plan en de huidige profielen van de leden 
van het regioteam Waasland. Het regioteam Waasland is een klein team dat geconfronteerd wordt met 
een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden. Ruimte om extra taken op te nemen, kan alleen maar 

ontstaan door bestaande initiatieven en diensten terug te schroeven of door te schuiven naar andere niveaus 
of domeinen. Zo bijvoorbeeld kunnen bij een aantal taken (bvb. de huidige onthaaltaken, het Ambachtelijk 
Weekend) alvast vragen gesteld worden. Of het profiel van de huidige teamleden geschikt is om deze 
ommekeer te realiseren, is een open vraag waarvan het antwoord afhangt van de keuzes die in het plan 
worden gemaakt. 
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2/ Positionering 

 

Een goede en doordachte marketing is essentieel voor de toeristische ontwikkeling van een regio. Marketing 
is veel meer dan promotie voeren, mooie brochures uitgeven en een aantrekkelijke website hebben. 
Marketingbeleid omvat immers aspecten die verband houden met meerdere factoren, veelal herleid tot de 
zogenaamde 4 P’s: product, prijs, plaats en promotie.  

Vooraleer strategieën en acties te ontwikkelen rond deze 4 P’s, moet je goed weten waar je regio toeristisch 
voor staat (imago), welk toeristisch aanbod je regio wel/niet heeft, hoe je regio wordt gepercipieerd door 
(potentiële) bezoekers en wat je voor hen als regio kan betekenen. Daaraan koppelen we meteen ook 
producten die deze (potentiële) bezoekers kunnen interesseren en geven we aan welk(e) product(en) we aan 
welke doelgroep(en) kunnen koppelen. Deze oefening noemen we de positionering. In dit hoofdstuk leggen 
we die positionering voor het Waasland vast. 

2.1. Imago & Perceptie 

Uit de situatieanalyse kwam duidelijk naar voren dat toeristisch Waasland geen sterk merk is en dat de 
toeristische positionering van de regio momenteel erg onduidelijk is. In dit hoofdstuk starten we met het 
kritisch bevragen van de huidige toeristische positionering en gaan we na welke richting we dan wél best 
uitgaan. Een goede positionering is immers het fundament waarop verder moet gebouwd worden. Letterlijk 
en figuurlijk.  

Bij toeristische positionering gaat het in belangrijke mate om het creëren van een onderscheidend, relevant 
en aantrekkelijk imago in het hoofd van de beoogde doelgroep (de perceptie). De uitdaging is er bovendien 
voor te zorgen dat die beoogde perceptie van jouw product of bestemming ook overeenkomt met wat iemand 
effectief ervaart als hij/zij de regio bezoekt. Het is met andere woorden ook een kwestie van 
geloofwaardigheid. Dit heeft te maken met wat er effectief te zien, te doen of te beleven valt, maar ook 
met de mensen die je er ontmoet, de faciliteiten die er zijn of de services die je ervaart. Een weekendje weg, 

midweek of daguitstap is immers altijd een aaneenschakeling van ervaringen en indrukken. En die bepalen op 
hun beurt de perceptie... 

Om door (potentiële) bezoekers als écht aantrekkelijk te worden gepercipieerd, is het toeristische kern-
product in het Waasland momenteel nog onvoldoende sterk en te fragmentair ontwikkeld. Dit laat vandaag 
daarom ook niet toe om de regio eenduidig en onderscheidend te positioneren binnen het toeristische 
macroproduct Vlaamse regio’s. Daartegenover staat het regiogevoel dat in weinig Vlaamse regio’s sterker is 
dan in het Waasland. Mensen noemen zich spontaan Waaslander, de regio heeft een eigen volkslied enz. Deze 
grote troef staat echter haaks op de huidige reliëfloze positionering, marketing en ontwikkeling van het 
Waasland als toeristische bestemming. Hoe hiermee om te gaan?  

2.2. Glazen huis met verschillende kamers  

Het Waasland is toeristisch een eerder flou product met een flou imago en heeft dus ook weinig markt-

potentieel. Om de toerist ervan te overtuigen dat het Waasland wel degelijk de moeite loont voor een bezoek, 
zetten we met dit plan in op de herpositionering van het Waasland als toeristische bestemming.   Met die 
herpositionering brengen we meer structuur en reliëf in ‘de bestemming Waasland’. Dit doen we door het 
Waasland te herpositioneren als een groot glazen huis met verschillende kamers die we als magneten 
voor het Waasland in de markt kunnen zetten, of die daar althans het potentieel toe hebben. Deze ‘kamers’ 
betreffen met elkaar verbonden en verstrengelde deelgebieden met elk hun eigen karakter, hun eigen 
aantrekkingskracht, hun eigen deelpositionering. Zij zijn de toeristische kernproducten van het Waasland. 
Samen bepalen ze de overall positionering van het grotere Waaslandhuis.  

Momenteel is nog niet elke kamer klaar om te worden uitgespeeld in de nieuwe toeristische positionering van 
en voor het Waasland. Dit heeft te maken met het niveau van productontwikkeling en de mate waarin plannen 
op het vlak van kernproductontwikkeling concreet zijn. We spreken daarom over kernproducten en 
kernproducten in wording. Voor de kernproducten bestaan er concrete plannen en projecten met een grote 
impact op de toeristische beleving en zijn er structuren die deze omkaderen en toeristisch kunnen valoriseren. 
Een aantal van deze plannen en projecten zijn al in uitvoering (bvb. Sigmaplan). Voor de kernproducten in 
wording ligt dit anders. Daar is in eerste instantie nog nood aan visie- en planvorming en moeten er nog 
structuren opgezet worden die deze processen kunnen omkaderen en toeristisch valoriseren. 
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De kernproducten zijn: 

1. het Schelde – Durme – Moervaart complex 
2. de Wase steden as 

De kernproducten in wording zijn: 

1. de Noordelijke Bossengordel 
2. de Bloemenstreek 

Hieronder beschrijven we elk gebied bondig: 

 

Schelde-Durme-Moervaart complex 

De aaneengesloten structuur die door de Schelde, de Durme en de Moervaart wordt gevormd, geeft vorm aan 
een groot gedeelte van het Waasland. Het landschap binnen dit uitgestrekte gebied verandert op sommige 
plaatsen spontaan en gelijkmatig, maar wijzigt op andere plekken bruusk en hard. Dit aaneengesloten gebied 
beschikt over de intrinsieke kwaliteit om, behalve recreanten en dagtoeristen, ook verblijfstoeristen aan te 
trekken. Inhoudelijk wordt dit gebied best benaderd vanuit een ruimere context waarin de Scheldevallei als 
centrale spil fungeert. Je kan het zien als een parelsnoer dat Waasland en Scheldeland doorkruist, als een 
langgerekt snoer met verschillende subgebieden met elk hun specifiek karakter en specifieke 
aantrekkingskracht. Elk gebied is op zich sterk genoeg om als (dag)bestemming te worden gepositioneerd. 
Het toeristische aanbod is er telkens gevarieerd en heeft als belangrijkste attractiekracht de combinatie van 
landschap, natuur, cultuur, onroerend erfgoed, folklore, couleur locale en voor ‘Havenland’ ook de economische 
activiteit.  

In het uiterste noordoosten van de regio wordt het landschap gedomineerd door de uitgestrekte polders 
die de mens over de eeuwen heen op de Schelde heeft gewonnen. De typische polderdorpen en -hoeves 
lijken bijna achteloos over het landschap uitgestrooid. Dit landschap loopt door over de landsgrens tot het 
unieke natuurgebied dat het Verdronken land van Saeftinghe vormt. De uitvoering van het Sigma-plan 
zorgt ervoor dat dit gebied wordt doorgetrokken op Vlaams grondgebied (ontpoldering van de Hedwige- en 
Prosperpolder). De kerncentrale van Doel (bezoek mogelijk in groep maar niet in het weekend en tijdens 
vakanties) ligt als een baken van de moderne tijd aan de rand van dit gaaf bewaard gebleven natuur- en 
landbouwgebied. Net ten zuiden van het gebied met Kieldrecht als scharnier ligt het krekencomplex van 
Meerdonk met de Grote Geul als belangrijkste trekpleister. Het landschap is hier meer gevarieerd maar is ook 
minder open. Het Verdronken land is een absolute topattractie die al heel wat bezoekers aantrekt. De ruimere 
regio lokt op vandaag al fietsers en wandelaars en Doel is en blijft een populaire bestemming voor veel 
recreanten en dagtoeristen. Samenwerking met partners aan Nederlandse zijde is essentieel. De 
“Ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst” vormt een goede basis voor de verdere toeristische 
ontwikkeling van dit gebied. We duiden dit gebied aan met de naam Saeftinghe-Meerdonk. 

De overgang tussen het polder- en krekengebied en het ‘Havenland’, het havengebied dat zich eveneens 
situeert in het noordoosten van de regio, is bijzonder hard en bruusk. Op de kruising van polders, Schelde en 
haven bevindt zich Doel. De grote havendokken met bijhorende overslagterminals, industrieterreinen met 
bedrijfsgebouwen en bedrijvigheid domineren samen met de ondersteunende weginfrastructuur het beeld 
van dit deel van de regio. Verspreid in dit gebied liggen kleine natuurgebieden die voor wat afwisseling 
zorgen. Sporen van de dorpen en gebouwen die hier ooit hebben gestaan, zijn nagenoeg volledig verdwenen. 
Alleen het Fort Liefkenshoek, dat centraal op de linker havenoever ligt, herinnert nog aan de rijke 
cultuurgeschiedenis van dit stukje Waasland. Het bezoekerscentrum dat enkele jaren geleden in het voormalige 
fort werd uitgebouwd, trekt op jaarbasis enkele duizenden bezoekers. Het is echter de havenactiviteit zelf die 
de meeste mensen aantrekt. Voor het Waasland zijn dit op vandaag nog in hoofdzaak groepsbezoeken. Met 
de “Ecoroute” op het netwerk is er sinds kort ook een beperkt aanbod voor individuelen. Het overige aanbod 
voor individuelen is in Antwerpen geconcentreerd (havenrondvaarten, havenpaviljoen MAS). Het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen is samen met de Maatschappij Linkerscheldeoever (waarvan het havenbedrijf 
hoofdaandeelhouder is) aan zet als het aankomt op de verdere toeristische ontwikkeling van dit gebied.  

Ter hoogte van Kruibeke en Temse met hun respectieve deelgemeenten en de overkant van de Schelde 
bepalen de slikken, schorren, wielen, dijken en broeken van Schelde & Durme het uitzicht van het landschap. 
Deze elementen hangen samen met het tijgebonden karakter van de Schelde, dat hier bijzonder goed 

voelbaar is. De veren, de dorpen (o.a. Bazel als één van de mooiste dorpen van Vlaanderen), de sporen 
van industriële activiteit en andere cultuurhistorische relicten op en rond de oevers vervolledigen het 
beeld. Bij Waasmunster en Lokeren is het Durmelandschap minder open maar wel nog heel groen. Met de 
ontwikkeling van de Koolputtensite en het WaterRecreatiefCentrum Lokeren staan ook twee belangrijke 
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projecten op stapel. Met de uitvoering van het Sigma-plan zal de beleving rond Schelde & Durme de komende 
jaren alleen maar groter worden. Dit totaalplaatje spreekt op vandaag al recreanten en toeristen aan 
(voornamelijk individueel). Ze komen fietsen, wandelen, (mee)varen, de natuur ontdekken, culinair genieten, 
evenementen bijwonen enz. Temse is een belangrijk vertrekpunt voor Schelderondvaarten. De dorpen en 
verstedelijkte kernen langs beide rivieren zijn goede startplaatsen voor fiets- en wandeltochten. Die beleving 
stopt echter niet aan de grenzen van de Wase gemeenten. Samenwerking met Scheldeland is bij de verdere 
ontwikkeling en vermarkting van dit gebied dan ook onontbeerlijk. Verder in het plan duiden we dit gebied 
aan als Schelde- en Durmevallei. 

De Durme stroomopwaarts Lokeren met de Moervaart in het verlengde vormt samen met de Stekense 
Vaart en de Zuidlede de dragers van een uitgestrekt groen en gevarieerd landschap waar onder andere het 
Provinciedomein Puyenbroeck en het Stiltegebied Klein-Sinaai deel van uitmaken. Groene meersen, 
bossen, kleine landschapselementen, authentieke dorpjes en grote en kleine cultuurhistorische relicten geven 
dit landschap kleur. Puyenbroeck is een van de grootste publiekstrekkers van het Waasland. Er is het 
dagtoeristische en recreatief aanbod maar op het domein zijn er ook verblijfsmogelijkheden (kampeerlogies 
en groepsverblijf) en er is jaarlijks een uitgebreid evenementenaanbod. Naast de bezoekers van het domein 

ontvangt dit deel van het Waasland al veel fietsers en wandelaars De Durme en de Moervaart zijn ook 
aantrekkelijk voor pleziervaarders die met het WaterRecreatiefCentrum in Lokeren een mooie nieuwe stek in 
het centrum van de stad krijgen. De kano- en kajakroute via Moervaart, Durme en Zuidlede is een uniek 
product in Vlaanderen dat je het landschap op een andere manier laat beleven. We benoemen dit gebied aan 
de hand van de grootste aaneengesloten groenpolen die het gebied rijk is: Puyenbroeck – Heidebos – 
Klein-Sinaai. 

 

Wase steden as 

Sint-Niklaas, Lokeren en Beveren liggen op een boogscheut van elkaar, beschikken elk over specifieke 
toeristische troeven en hebben elk een afzonderlijk profiel. Historische monumenten, erfgoed, kunst, 
evenementen, shopping en leuke adresjes vormen in elk van de drie steden het kernproduct. De drie steden 
vormen overigens elk op zich en voor elk weer om specifieke redenen een bestemming voor een daguitstap of 
kort bezoekje. Het Waasland is als regio gebaat bij de verdere ontwikkeling van de identiteit en attractiviteit 

van de drie betrokken steden. Een zekere samenhang qua soort toeristische producten is echter wel wenselijk 
om Sint-Niklaas, Beveren en Lokeren sterker als ‘Wase steden’ te kunnen positioneren. 

Sint-Niklaas zal altijd wel bekend staan als de stad met het grootste marktplein van België maar ook de 
goedheilige kindervriend naar wie de stad werd genoemd spreekt tot de verbeelding. Als winkelcentrum 
heeft Sint-Niklaas een reputatie hoog te houden en dat zeker niet alleen vanwege het populaire Waasland 
shoppingcenter net buiten de stad. Op cultuurhistorisch vlak telt de stad een aantal mooie blikvangers. Rond 
de Grote Markt bevinden zich enkele monumentale bouwwerken waaronder de Cipierage en het Oud 
Parochiehuis waar het infokantoor, het regioteam Waasland en de dienst toerisme van Sint-Niklaas zijn 
gehuisvest. In de Zwijgershoek bevinden zich drie musea: het Mercatormuseum,  het SteM (Stedelijk 
Museum) en het Brei atelier. De Salons voor Schone Kunsten bevinden zich in de Stationstraat. Dankzij de 
recente vernieuwing is het SteM een toonbeeld geworden van het type stadsmusea. Het Mercatormuseum 
herbergt dan weer enkele op Vlaams niveau erkende topstukken en onderging recent ook een volledige 
vernieuwing. Op cultuurhistorisch vlak verdient ook het rijke Art Deco-patrimonium een vermelding. Wat 
evenementen betreft, doet Sint-Niklaas haar naam van ‘bruisend centrum van het Waasland’ alle eer aan. De 
Grote Markt vormt daarvoor een dankbaar decor. De Vredefeesten en Stad van de Sint zijn de grote 
blikvangers. De bundeling van evenementen onder de noemer Sint-Niklaas Zomert en Sint-Niklaas 
Wintert werkt versterkend. Wie tot slot even wil ontsnappen aan de stadsdrukte kan terecht op het 
recreatiedomein De Ster. 

Lokeren wordt in eigen land door veel mensen spontaan geassocieerd met voetbal (Sporting Lokeren) en met 
de Lokerse Feesten die zijn uitgegroeid tot een vaste waarde op de Vlaamse festivalagenda. Voor toeristen 
echter is Lokeren vooral interessant door de combinatie van het kleine interessante centrum en de 
aantrekkelijke groene omgeving. Dat centrum telt een aantal interessante historische gebouwen zoals het 
19de eeuwse postgebouw, de Sint-Laurentiuskerk en het Stadhuis. Het stadsmuseum werd recent helemaal 
vernieuwd. In het museum staan werk en vrije tijd in de 19e en 20ste eeuw centraal met bijzondere aandacht 
voor de viltnijverheid waarvan Lokeren decennialang het wereldcentrum was. Culinair staat Lokeren bekend 
voor haar paardenworst die bij verschillende slagers wordt verkocht en op de menukaarten van talrijke 
eetgelegenheden staat. De Durme die door het centrum stroomt, verbindt het centrum met unieke 
natuurgebieden die zich op een boogscheut bevinden en ook deel uitmaken van het gebied Schelde-Durme-
Moervaart. Het bekendste en meest toegankelijke natuurgebied is het Molsbroek, waar je in het 

bezoekerscentrum terecht kan voor duiding en achtergrondinformatie. Stroomopwaarts leidt de Durme naar 
het gehucht Daknam. Tijdens de zomermaanden kan je per boot naar het recreatiedomein Puyenbroeck maar 
wie wil kan ook een sloep huren voor een boottocht. Dankzij het geplande WaterRecreatiefCentrum zal 
Lokeren haar positie als uitvalsbasis en bestemming voor watertoeristen nog kunnen versterken. Op vlak van 
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evenementen heeft Lokeren meer te bieden dan alleen haar Lokerse Feesten. Zo zijn er ook de gezellige 
Fonnefeesten die in dezelfde periode van de Lokerse Feesten doorgaan en het muzikale fietsevenement 
FESTIVELÓ. 

Een stad mag je Beveren met haar ruim 47.000 inwoners20 en lange geschiedenis als centrum van de 
gelijknamige ‘heerlijkheid’ officieel niet noemen. Stadsrechten heeft Beveren immers nooit gekregen. De rijke 
geschiedenis van Beveren laat zich aflezen aan de drie monumentale kastelen in het centrum: Kasteel 
Cortewalle, Hof ter Welle en Hof Ter Saksen. Het Kasteel Cortewalle is regelmatig toegankelijk voor 
individuele bezoekers en is de belangrijkste attractie in het centrum. Voor het kasteel op het domein Hof Ter 
Saksen en voor het Hof ter Welle worden plannen ontwikkeld om deze ook toeristisch meer uit te spelen. De 
laatste jaren heeft Beveren een stevige reputatie opgebouwd als grootste Winkeldorp van Vlaanderen 
met een specifiek winkelaanbod en een persoonlijke aanpak als troef. In Beveren heet de grote kindervriend 
niet Sint-Niklaas maar Sint-Maarten. De Sint-Maartensviering is traditioneel een groot evenement voor groot 
en klein en is typisch voor Beveren. Doorheen het jaar worden in het centrum van Beveren heel wat 
evenementen georganiseerd maar echte blikvangers met een toeristische uitstraling zijn er niet. 

 

Noordelijke Bossengordel 

Ter hoogte van Stekene en Sint-Gillis-Waas strekt zich ten noorden van de E34 een landschap uit dat 
wordt gekenmerkt door verschillende kleine en grote bossen. Dit gebied strekt zich over de landsgrens heen 
uit tot net bij de stad Hulst. Deze bosgebieden, waarvan het Stropersbos en de Groene Putten de meest 
uitgestrekte zijn, zijn zeer geliefd bij wandelaars maar de verbindingsweg tussen Hulst en Sint-Niklaas vormt 
een fysieke barrière die de recreanten moeilijk kunnen overbruggen. Zowel het Stropersbos als de Groene 
Putten zijn ontsloten door wandelroutes van Toerisme Oost-Vlaanderen. De natuurwaarden van het 
Stropersbos zijn uniek in Vlaanderen en worden ook door Europa erkend (Natura 2000). Met het Klingspoor 
telt het gebied een vrij recente en dynamische cultuurtoeristische attractie die een bezoek aan het Stropersbos 
verrijkt. De nabijheid van de Zeeuwse stad Hulst is een belangrijke troef voor dit gebied. Hulst is een goed 
bewaard gebleven vestingstadje met een gezellige Vlaams – Hollandse sfeer. Grensoverschrijdende 
samenwerking is noodzakelijk om dit gebied verder te ontwikkelen. Ook voor dit gebied geldt dat de 
“Ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst” een goede basis vormt voor de toeristische ontwikkeling.   

 

Bloemenstreek 

Lochristi is een van de belangrijkste bloemen- en sierteeltcentra van Oost-Vlaanderen. 10 van de 14 Oost-
Vlaamse bedrijven die zich officieel kweker van de door Europa als streekproduct erkende Gentse Azalea 
mogen noemen, liggen in Lochristi. Naast deze variëteit kweken de siertelers in Lochristi nog een hele waaier 
aan bloemen en planten. Met het Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) heeft de gemeente sinds enkele jaren 
ook een permanente bezoekersattractie rond deze tuinbouwactiviteit die al sinds het eind van de 19de eeuw in 
Lochristi wordt beoefend. De tuindagen die jaarlijks op het kasteeldomein van Beervelde worden 
georganiseerd zijn een begrip en lokken duizenden bezoekers. Het domein is het hele jaar zowel individueel 
als in groep te bezoeken. Het individueel bezoek aan het domein wordt weinig of niet gepromoot en is ook 
weinig ontwikkeld, wat erg jammer is. Een bezoek in groep aan een sierteeltbedrijf en/of het LoS is momenteel 
het belangrijkste permanent toegankelijk toeristische aanbod voor de Bloemenstreek. Voor individuele 
bezoekers is er echter te weinig beleving om van een goed permanent toegankelijk product te kunnen spreken. 
Voor de siertelers in Lochristi zijn de vijfjaarlijkse Floraliën een hoogtepunt waar telkens weer wordt naar 

toegeleefd. In 2016 staat de volgende editie gepland en wordt er voor een volledig nieuw concept gekozen 
dat niet langer aan Flanders Expo is gebonden.21  

 

2.3. Andere positionering per kamer 

Aan de hand van bovenstaande bondige beschrijving per kamer kunnen we afleiden dat elke ‘Wase kamer’ 
over specifieke troeven beschikt. Bezoekers komen in elk van deze kamers om verschillende redenen en 
kunnen er telkens weer andere dingen doen, zien en beleven. Binnen het kernproduct Schelde – Durme – 
Moervaart kan dit ook nog verschillen per deelgebied. Maar ook het type bezoekers verschilt min of meer van 
kamer tot kamer. Voor de ene kamer gaat het om mensen die vooral willen genieten en samen zijn, voor de 
andere kamer gaat het om mensen die vooral iets willen leren en ontdekken. We gaan hier per kamer iets 
dieper op in en bepalen hoe we elke kamer de komende jaren zullen positioneren, welke doelgroepen we 

                                                      

20  Bevolkingscijfer op 1/1/2014 

21  Recent werd een Europees subsidiedossier ingediend in het kader van het Platteland Plus-programma. Deze aanvraag 
beoogt extra toeristische productontwikkeling en het engageren van een halftijdse coördinator voor 2,5 jaar. 
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beogen, op welke kernattracties we zullen inzetten en wat de hefbomen zijn die ons moeten helpen dit te 
realiseren. Voor het bepalen van de doelgroepen doen we een beroep op de motivationele segmentering die 
al enkele jaren gangbaar is in het toeristisch beleid. Deze segmentering gaat, zoals de naam aangeeft, uit van 
de redenen waarom mensen eropuit trekken in het kader van recreatief toerisme en is gebaseerd op diepgaand 
en langdurig onderzoek. De redenen waarom mensen eropuit trekken zijn erg uiteenlopend maar overlappen 
elkaar ook op bepaalde punten. Bij elk motivationeel segment hoort een bepaald type bestemming. In het 
geval van het Waasland past bij elke kamer een bepaald motivationeel segment iets beter dan een ander. 

 

 

Schelde-Durme-Moervaart  
 
Product:  

- Fietsen en wandelen langs het water en door een gevarieerd landschap  
- Zelf varen of meevaren (Schelderondvaarten, kano/kajak op de Moervaart, Durme en Zuidlede)  
- Onderweg dorpjes, veren, reca, erfgoed, evenementen, streekproducten, havenactiviteit,…  

 
Doelgroep:  

- Motivationeel: sociale, actieve en normatieve genieter 
- Naar reisgezelschap: individueel (vrienden/ families) & groepen 
- Demografisch: accent op medioren en dertigers/veertigers voor wat betreft korte recreatieve 

verblijven van vriendengroepen en grotere families 
 

Kernattracties:  
- Schelde & Durme met Sigma-gebieden, dorpen, veren, onroerend erfgoed, nautisch erfgoed 
- Saeftinghe – Meerdonk 
- Havenland met Fort Liefkenshoek 
- Puyenbroeck, Moervaart en Stekense vaart 
- Heidebos en Stiltegebied Klein-Sinaai  
- Link met Groene Putten – Stropersbos 

 
Hefbomen:  

- Sigma-plan  
- Schelde sterk Merk  
- Recreatie- en Onthaalplan Havenland 
- LEADER Noord Waasland 
- Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland 
- Toeristische ontwikkelingsplan Durme - Moervaart  

 

Figuur: motivationele segmentering bij recreatief toerisme 
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- Verbinden, saneren en herwerken van het recreatieve wandel- en fietsaanbod 
- Puyenbroeck – Heidebos – Klein-Sinaai  

 
Communicatief: onderscheid maken tussen Schelde- en Durmevallei, Puyenbroeck, Heidebos en Klein-Sinaai  
Laatste 3 zijn elk op zich dagtoeristische bestemmingen. 

 
Wase Steden as 

Product:  
- Steden als totaalproduct en totaalbeleving  
- Musea, erfgoed, attracties, evenementen, routes, … in combinatie met reca, shopping, … 

 
Doelgroep:  

- Motivationeel: sociale genieter en onafhankelijke ontdekker 
- Naar reisgezelschap: individueel (vrienden/ families) & groepen 
- Demografisch: accent op medioren 

 
Kernattracties:  

- Sint-Niklaas: levendige centrumstad op mensenmaat 
- Lokeren: combinatie van centrum en groene omgeving 
- Beveren: Kastelen-as + winkeldorp 

 
Hefbomen:  

- Strategisch Beleidsplan Toerisme Sint-Niklaas 
- Plaats van Lokeren in Sigma-plan + bij voorkeur ook in Schelde sterk Merk  
- Toeristisch ontwikkelingsplan Durme – Moervaart  
- Ontwikkelingsplan Beverse kastelen-as     

 
Communicatief: geen overkoepelende naam hanteren, identiteit van individuele steden versterken 
 
Noordelijke Bossengordel 

 
Product:  

- Fietsen en wandelen door een bosrijke, grensoverschrijdende streek  
- Onderweg dorpjes, reca, erfgoed, evenementen, streekproducten,…  

 
Doelgroep:  

- Motivationeel: sociale, actieve en normatieve genieter 
- Naar reisgezelschap: individueel (vrienden/ families) & groepen 
- Demografisch: accent op medioren en dertigers/veertigers voor wat betreft korte recreatieve 

verblijven van vriendengroepen en grotere families 
 

Kernattracties:  
- Groene Putten – Stropersbos 
- Klingspoor 

 

Hefbomen:  
- Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland 
- LEADER Noord-Waasland 
- Verbinden, saneren en herwerken van het recreatieve wandel- en fietsaanbod 

 
Communicatief: Groene Putten – Stropersbos (niet beslist!) 
 
 
Bloemenstreek 

 
Product:  

- Bezoek aan sierteeltbedrijven, tuinen en thematische evenementen 
- Fietsen en wandelen in het groen en langs de sierteelt(bedrijven) met routes, reca, erfgoed, … 

 
Doelgroep:  

- Motivationeel: sociale genieter en onafhankelijke ontdekker 
- Naar gezelschap: groepen/individuelen incl. vrienden/families vnl. recreatief en evenementieel 
- Demografisch: accent op medioren 
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Kernattracties:  

- Sierteeltbedrijven 
- LoS (Lochristi Sierteeltmuseum) 
- Tuindagen van Beervelde 
- Floraliën (buiten regio) 

 
Hefboom:  
Project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen en/of eventuele toekomstige varianten, verdiepingen en aanvullingen22 

 
Communicatief: Oost-Vlaamse Bloemenstreek 

2.4. Gericht verbinden 

De nieuwe positionering bepaalt dat we voortaan zullen focussen op een aantal kernproducten. Op deze 
kernproducten zullen we onze inspanningen op vlak van productontwikkeling en marketing concentreren, dit 
telkens gelinkt aan het Waasland als geheel. De totaalbeleving van de bezoeker moet beantwoorden aan 
zijn/haar verwachtingen. Het is daarom belangrijk dat we ook aandacht besteden aan de verbindingen tussen 
onze kernproducten en ervoor zorgen dat ook voor deze verbindingen imago, perceptie en ervaring coherent 
zijn. 

Fietsen en evenementen bijvoorbeeld zijn zowel van belang voor de productontwikkeling binnen elk 
kerngebied, maar hebben tegelijk ook potentieel om de verschillende kerngebieden met elkaar te verbinden.  
Ook inhoudelijk kunnen we verbindingen maken tussen twee of meer kernproducten, ook zonder dat ze per 
se ‘gebiedsdekkend’ moeten zijn. Dergelijke inhoudelijke verbindingen noemen we “streekspecials”: 
producten en verhalen die typisch zijn voor het Waasland en verbindend potentieel hebben. De Reynaert-
figuur bijvoorbeeld is zo’n streekspecial bij uitstek. Andere verbindende “streekspecials” die intrinsiek sterk 
genoeg zijn om ook toeristisch gericht te worden uitgespeeld zijn Mercator, ballonvaart (enkel evenementieel), 
Staats-Spaanse Linies, het grensgegeven, de fortengordel en de textielnijverheid (vilt in Lokeren, breigoed in 
Sint-Niklaas, enz.).   

2.5. Product Markt Combinaties (PMC’s)23 

 
We weten nu hoe we willen dat het Waasland toeristisch wordt gepercipieerd. We weten ook wat de 
kernproducten zijn die we hiervoor zullen inzetten en nog verder moeten ontwikkelen. We weten ook tot welke 
doelgroepen we ons met die kernproducten kunnen richten. Rest ons nog deze producten zorgvuldig te 
koppelen aan markten die we zinvol kunnen bewerken. Ook hier moeten we dus de juiste keuzes maken.  

We doen dit door de kernproducten te koppelen aan de geografische markten waarop we kansen zien voor 
het Waasland. Dergelijke koppelingen noemen we “Product Markt Combinaties” (afgekort PMC’s). We doen dit 
zowel voor het Waasland als geheel alsook per kerngebied of kamer omdat elke kamer op zich sterk 
verschillend is en zich ook nog eens in een verschillende fase van ontwikkeling bevindt. De waardering (met 

‘plusjes’ of +) die aan elke combinatie wordt gegeven, is vergelijkbaar over de matrices heen en maakt duidelijk 
wat de verschillen zijn in klemtonen per kamer, alsook van elke kamer ten opzichte van het geheel.  

De kernproducten Schelde-Durme-Moervaart en Bloemenstreek bevinden zich geografisch voor een groot stuk 
ook buiten het Waasland. Dit veronderstelt dus automatisch ook een Waasland-grensoverschrijdende aanpak, 
zowel qua marketing als qua productontwikkeling. De evidente link met het Waasland moet echter uitdrukkelijk 
bewaakt worden en behouden blijven. 

                                                      
22 In november 2014 heeft Toerisme Oost-Vlaanderen een projectdossier ingediend binnen het subsidieprogramma PDPOIII. 
Acties die zijn opgenomen in het project hebben betrekking op de ontwikkeling van het permanent en tijdelijk/evenementieel 
aanbod. 

23  MICE is in geen enkele matrix opgenomen omdat we reeds bij het begin van dit plan hebben aangegeven dat dit geen 
onderdeel vormt van de werking van Toerisme Waasland en dus ook niet van dit plan. Ook omgevingsrecreatie is niet 
opgenomen omdat we dit niet als een kerntaak van het beleidsdomein toerisme zien. Indirect ‘profiteert’ uiteraard de 
omgevingsrecreatie meestal mee van ontwikkelingen en inspanningen vanuit toeristische invalshoek. 
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Waasland als geheel 

 

 

Regio + 
Directe  
omgeving inc. 
A’pen en Gent 

Rest van 
Vlaanderen 
inc. Brussel 

Zuid-Ndl 
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Rest van 
Nederland 

DAGUITSTAP 
INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden 
of familie 

++++ ++++ ++  

DAGUITSTAP 
IN GROEP 

 

++++ ++++ ++  

KORTE VAKANTIES 
vnl. weekends  
INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden 
of familie 

++ ++ ++ ++ 

KORTE VAKANTIES 
vnl. weekends 
IN GROEP 

vnl. 
vriendengroepen 
en grotere families 

? ? ? ? 

 
 

Dagtoerisme24 vanuit de directe omgeving en de rest van Vlaanderen incl. Brussel is de belangrijkste 
PMC voor toeristisch Waasland. Het gaat hier zowel om daguitstappen op individuele basis als dagtrips in 
groep. Het dagtoeristische aanbod in de regio is zeer divers. Het is van belang dat we de mogelijkheden op 
vlak van authentieke belevenissen en recreatie in het groen (wandelen en fietsen) naar voren schuiven om in 
te spelen op de grote vraag die hierrond bestaat.  
 
Korte individuele vakanties vanuit Vlaanderen en Nederland, alsook dagtoerisme vanuit Zuid-
Nederland zijn minder prioritair. Wat korte vakanties op individuele basis betreft, focussen we in eerste 

instantie op kamperen omdat het kampeerlogiesaanbod in de regio vrij goed ontwikkeld en marktconform is. 
Gezien de grote kampeertraditie die Nederland kent, schalen we onze noorderburen hiervoor op hetzelfde 
niveau als Vlaanderen in. De keuze om aan Zuid-Nederland - niettegenstaande de nabijheid ervan - een vrij 
lage prioriteit toe te kennen, heeft te maken met het feit dat deze regio minder dan de helft van het aantal 
inwoners van Vlaanderen inclusief Brussel telt.    

Wat korte vakanties in groep betreft, is er op dit moment nog teveel onduidelijkheid i.v.m. het effectieve 
bereik en dito potentieel ervan. Daarom wil Toerisme Oost-Vlaanderen dit marktsegment de volgende jaren 
vooreerst beter in kaart brengen en het potentieel ervan actief verkennen, zowel vanuit de vraag- als de 
aanbodkant. Vandaar de vraagtekens. 
 

 

 

                                                      

24  Dagtoerisme is niet hetzelfde als ‘omgevingsrecreatie’. Dagtoerisme veronderstelt minimaal 4 uur weg voor een 
occasionele toeristisch-recreatieve uitstap + minimaal 20 km (of een half uur) van de verblijfplaats. 
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Schelde-Durme-Moervaart  

 

 

Regio + 
Directe 
omgeving inc. 
A’pen en Gent 

Rest van 
Vlaanderen 
inc. Brussel 

Zuid-Ndl 
(Zeeland + N-
Brab.) 

Rest van 
Nederland 

DAGUITSTAP 
INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden 
of familie 

++++ ++++ ++  

DAGUITSTAP 
IN GROEP 

 

+++ +++ ++  

KORTE VAKANTIES 
vnl. weekends  
INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden 
of familie 
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Daguitstappen op individuele basis vanuit de directe omgeving en de rest van Vlaanderen (incl.  Brussel) 
geniet als PMC de hoogste prioriteit voor het kernproduct Schelde-Durme-Moervaart. Belangrijkste 
producten hiervoor zijn wandel- en fietstochten, boottochten, bezoeken aan groendomeinen, bossen en 
attracties of evenementen.  

Daguitstappen in groep vanuit Vlaanderen incl. Brussel komen op de tweede plaats. Dit betreft in eerste 
instantie verenigingen.  

Korte vakanties op individuele basis vanuit Vlaanderen en Nederland en dagtoerisme vanuit Zuid-
Nederland zijn ook voor Schelde-Durme-Moervaart minder prioritair. Korte vakanties vanuit de rest van 
Nederland hebben net zoals bij het Waasland als geheel de laagste prioriteit. 

Wat korte vakanties in groep betreft, is er op dit moment nog teveel onduidelijkheid i.v.m. het effectieve 
bereik en dito potentieel ervan. Daarom  wil Toerisme Oost-Vlaanderen dit marktsegment de volgende jaren 
vooreerst beter in kaart brengen en het potentieel ervan actief verkennen, zowel vanuit de vraag- als de 
aanbodkant. Vandaar de vraagtekens. 

De prioriteiten voor Schelde-Durme-Moervaart sluiten in grote mate aan bij die van het Waasland als geheel. 
Alleen op vlak van daguitstappen in groep wijken de twee van elkaar af. Daguitstappen in groep zijn voor het 
Waasland als geheel belangrijker dan voor Schelde-Durme-Moervaart waar daguitstappen op individuele basis 
absoluut prioritair zijn. Dit heeft te maken met het aanbod in deze kamer dat beter op individuele dagtoeristen 
is afgestemd.  
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Wase steden 
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Dagtoerisme vanuit de directe omgeving en de rest van Vlaanderen incl. Brussel is de belangrijkste 
PMC voor zowel Sint-Niklaas, Lokeren als Beveren. Het gaat hier zowel om daguitstappen op individuele basis 
als om dagtrips in groep. Voor individuelen is dit vermoedelijk vooral gerelateerd aan evenementen, 
belangwekkende bezienswaardigheden, recabezoek, funshopping en voor Lokeren ook waterbeleving. 
Belangwekkend erfgoed, creatieve vormen van stadsverkenning (bvb. city-golf, culinaire wandelingen, step-
tours enz.) en ambachtenateliers zijn dan weer eerder belangrijk voor groepen. Dezelfde producten zijn ook 
relevant voor Zuid-Nederland maar ook voor de Wase steden as is deze PMC minder prioritair, net  zoals 
dit ook het geval is voor het Waasland als geheel.  

Geen enkele Wase stad is sterk genoeg om als bestemming op zichzelf uitgespeeld te worden op de markt van 
het kort recreatief verblijfstoerisme (zowel individueel als in groep). Dit betekent echter niet dat 
verblijfstoerisme voor deze steden niet belangrijk is. Een actieve koppeling aan de troeven van het kernproduct 
Schelde – Durme – Moervaart biedt hier een uitkomst. Het logies in de steden fungeren dan als uitvalsbasis 
en bieden tegelijk ook alternatieven als het weer wat minder is of om ’s avonds nog iets te beleven.  
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Noordelijke Bossengordel 
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INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden 
of familie 

++++ ++++ +++  

DAGUITSTAP 
IN GROEP 

 

++ ++ +  

KORTE VAKANTIES 
vnl. weekends   
INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden 
of familie 

    

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends 
IN GROEP 

vnl. 
vriendengroepen 
en grote families 

    

 

Dagtoerisme op individuele basis vanuit de directe omgeving en de rest van Vlaanderen incl. Brussel is 
voor de Noordelijke Bossengordel absoluut prioritair. De bosrijke omgeving is een bijzondere troef die dit 
gebied kan uitspelen. Bezoekers kunnen deze te voet of per fiets doorkruisen en onderweg het rijke 
cultuurhistorische erfgoed en lokale reca ontdekken. Gezien de nabijheid is Zuid-Nederland ook een belangrijke 
markt. Voor de inwoners van Oost-Zeeuws-Vlaanderen is de Noordelijke Bossengordel van het Waasland het 
dichtstbij gelegen bosgebied. Daguitstappen in groep vanuit dezelfde markten zijn een stuk minder prioritair 
omdat er niet echt bezoeksobjecten zijn waarmee het verschil kan worden gemaakt. Op vlak van 
verblijfstoerisme zien we geen mogelijkheden voor het kernproduct Noordelijke Bossengordel.   
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Bloemenstreek 

 

 

Regio + 
Directe 
omgeving inc. 
A’pen en Gent 

Rest van 
Vlaanderen 
inc. Brussel 

Zuid-Ndl 
(Zeeland +  
N-Brabant) 

Rest van 
Nederland 

DAGUITSTAP 
INDIVIDUEEL  

incl. met vrienden 
of familie 

++ ++ +  

DAGUITSTAP 
IN GROEP 

 

++++ ++++ ++  

KORTE VAKANTIES 
vnl. weekends  
INDIVIDUEEL 

incl. met vrienden 
of familie 

    

KORTE VAKANTIES 

vnl. weekends 
IN GROEP 

vnl. 
vriendengroepen 
en grote families 

    

 

Daguitstappen in groep vanuit de directe omgeving en de rest van Vlaanderen incl. Brussel is ook voor de 
Bloemenstreek veruit de belangrijkste PMC. Een bezoek aan een sierteeltbedrijf en/of het LoS zijn meestal 
de basis en aanleiding van zo’n daguitstap. Een stuk minder belangrijk zijn daguitstappen op individuele 
basis vanuit dezelfde markten. Het gaat dan vooral om fietstochten rond het thema sierteelt, bezoeken aan 
het LoS en deelname aan evenementen (Tuindagen Beervelde, Op de Siertoer25). Op hetzelfde niveau staan 
de daguitstappen in groep vanuit Zuid-Nederland met dezelfde activiteiten als voor Vlaamse groepen. De 
laagste prioriteit hebben daguitstappen op individuele basis vanuit Zuid-Nederland. 

Op vlak van verblijfstoerisme zien we geen mogelijkheden voor het deel van de Bloemenstreek dat tot het 
Waasland wordt gerekend. De Bloemenstreek binnen haar ruimere omschrijving en in combinatie met Gent 
kan echter wel groepen aanspreken die specifiek geïntersseerd zijn in het groen- en bloemgegeven. Deze 
nichemarkt is op internationaal vlak zeker niet irrelevant. De Floraliën zijn een trekker om deze piste verder te 
ontwikkelen.  
 

  

                                                      

25  Wordt nu georganiseerd als onderdeel van de Dag van de landbouw (3de zondag van september). 
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HOOFDSTUK 4: DOELSTELLINGEN 

Op basis van de missie, visie, strategie en positionering uit de vorige hoofdstukken onderscheiden we vier 
strategische doelstellingen. Elk van deze strategische doelstellingen wordt verder geconcretiseerd in een 
aantal operationele doelstellingen. Deze doelstellingen moeten eerder als objectieven op langere termijn 
worden gezien en als objectieven die vaak de pure toeristische sector (ver) overstijgen. In het 
actieplangedeelte (zie deel 4) destilleren we hieruit wat in de periode 2015-2020 kan/moet gebeuren door 
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland zelf, uiteraard telkens met inbegrip van de betrokken steden 
en gemeenten, wat als een ‘conditio sine qua non’ wordt beschouwd voor het realiseren ervan.  

De operationele en strategische doelstellingen moeten als één samenhangend geheel worden gezien. Dit 
houdt in dat de realisatie van de operationele doelstellingen (zonder onvoorziene verstorende externe factoren) 
automatisch leidt tot het behalen van de strategische doelen. Of we deze doelstellingen kunnen realiseren, 
hangt in niet onbelangrijke mate af van de capaciteit en slagkracht van de betrokken lokale, regionale en 

provinciale toeristische instanties en ook van tal van andere beleidsdomeinen.  
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Strategische doelstelling 1 

De attractiviteit van het Waasland verhogen bij onze doelgroepen 

 
Het Waasland kampt momenteel op toeristisch vlak met een imagoprobleem. Veel Vlamingen kennen de regio 
wel maar zien de regio niet meteen als een aantrekkelijke toeristische bestemming. Om de regio toeristisch 
verder te ontwikkelen is het noodzakelijk dit om te keren. De nieuwe positionering met  focus op de toeristische 
kernproducten (Schelde-Durme-Moervaart, Wase steden, Noordelijke Bossengordel en Bloemenstreek) is 
hierbij essentieel. Door deze nieuwe positionering zowel op het vlak van marketing als toeristische 
productontwikkeling zo snel mogelijk te implementeren, zorgen we ervoor dat de gepercipieerde attractiviteit 
van de Wase toeristische producten bij onze doelgroepen wordt verhoogd.  
 
De verantwoordelijkheid en het initiatief om de vooropgestelde doelen te halen ligt vooral bij de vzw's Toerisme 
Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen. Zij zijn de dragers van deze doelstellingen en moeten alles in het 

werk stellen om ze te realiseren. De lokale besturen zijn hun primaire partners en zijn via de vzw Toerisme 
Waasland indirect ook gebonden door dit plan. Of en in welke mate deze strategische doelstelling wordt 
gehaald, kunnen we op verschillende manieren monitoren aan de hand van een set van indicatoren.  

 
 
Operationele doelstellingen 

1.1. Het toeristisch merk “Waasland” fundamenteel anders benaderen   

Het bestaande toeristisch beeldmerk gebruiken we voortaan louter als een “endorser brand”. Dit betekent dat 
het beeldmerk niet langer nadrukkelijk uitgespeeld wordt in de communicatie, maar eerder als een soort 
waarmerk wordt meegenomen in tweede lijn (‘kom fietsen in het Waasland’ in plaats van ‘kom in het 
Waasland fietsen). Deze aanpak, die “endorsed marketing” wordt genoemd, laat toe om de toeristische 
kernproducten van het Waasland op het voorplan te laten treden met behoud van de toeristische “Waasland 
stempel”. Bij de toerist zorgt deze stempel voor herkenbaarheid waardoor de verschillende kernproducten op 
‘Waasland-niveau’ worden getild. Op deze manier presenteert het Waasland zich aan haar doelgroepen via  
producten die voor hen toeristisch relevant en onderscheidend zijn.   

Dit realiseren zal niet van vandaag op morgen kunnen. Er dient over elke stap goed nagedacht te worden en 
er moet tijd genomen worden om  af te stemmen en terug te koppelen (niet alleen met de stakeholders maar 
ook met een steekproef van de beoogde doelgroepen). Een gefaseerde aanpak zal tot de beste resultaten 
leiden. We kunnen in deze aanpak volgende stappen onderscheiden: 

Stap 1: Voor elk kernproduct uitzoeken, uitschrijven en visualiseren van onderscheidende, relevante en 
geloofwaardige verhaallijnen; 

Stap 2: De gekozen verhaallijnen per kernproduct invullen met (bestaande) toeristische producten en 
inplannen wanneer welke combinaties van verhaallijnen en producten zullen uitgespeeld worden;  

Stap 3: Per kernproduct en gekozen combinaties de juiste “toon/sfeer” definiëren, zowel in tekst als in beeld; 

Stap 4: De toeristische communicatiedragers opbouwen rond de kernproducten, gebruikmakend van het 

materiaal uit stappen 1, 2 en 3. 

Dit traject dient zo snel mogelijk te worden doorlopen omdat dit de basis vormt voor acties die toelaten 
verschillende andere operationele doelstellingen te realiseren. 

1.2. De promotie integraal aanpakken met een regierol voor het regioteam Waasland  

De nieuwe positionering aan de hand van de kernproducten moet zo snel mogelijk ingang vinden in de promotie 
van alle actoren die het Waasland toeristisch promoten. Het regioteam Waasland treedt hierbij op als regisseur. 
In overleg met de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen moeten op basis van deze positionering 
én de hieraan gerelateerde PMC’s, acties en campagnes voor het Waasland worden uitgewerkt en ingepland. 
Het regioteam Waasland zal de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen  moeten voeden met 
verhaallijnen, toeristische producten en promotionele content met betrekking tot de kernproducten in functie 
van de online marketing en persbewerking van Toerisme Oost-Vlaanderen. Het regioteam zal hetzelfde moeten 
doen voor sterke verbindende evenementen en tijdelijke producten. Via Toerisme Oost-Vlaanderen moet dit 
alles ook doorstromen naar de Nederlandse marktbewerking waar  Toerisme Vlaanderen verantwoordelijk voor 
is. Het regioteam Waasland moet daarbij waken over de samenhang tussen al deze acties en initiatieven en 
erop toezien dat de nieuwe positionering met de kernproducten consequent wordt toegepast.   
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Naar het lokale niveau heeft het regioteam een dubbele taak te vervullen. Het moet ten eerste de steden en 
gemeenten stimuleren om minstens de voor henzelf relevante kernproducten ook in de eigen toeristische 
communicatie prominent aan bod te laten komen. De beeldtaal en de toon van de teksten moeten dezelfde 
zijn als die door en voor de regio worden gebruikt. Dit betekent niet klakkeloos overnemen en eenheidsworst 
creëren maar wel streven naar eenduidigheid en samenhang. Deze oefening gaat hand in hand met een 
stroomlijning en upgrade van de lokale toeristisch publicaties en de toeristische webpagina’s van de steden en 
gemeenten. Nog een stap verder is de sector in de betrokken gebieden structureel betrekken bij de promotie 
van de kernproducten in kwestie via bijvoorbeeld kruisverwijzing in eigen online en offline communicatie en 
het aanbieden van voordelen in het kader van promotie initiatieven.  

1.3. De marketinginspanningen heroriënteren en gefaseerd ontwikkelen  

De Wase toeristische kernproducten zullen de komende jaren in hoog tempo veranderen. Denken we maar 
aan de Sigma-werken die op verschillende plaatsen in de regio volop bezig zijn en die de aanblik van de regio 
drastisch zullen veranderen. Deze veranderingen betekenen ook dat we onze marketinginspanningen op 

regelmatige basis zullen moeten aanpassen om up-to-date te blijven én om het groter wordende toeristisch 
potentieel actief aan te spreken (ons product wordt immers geleidelijk aan interessanter). Zeker voor het 
drukwerk zorgt dit voor een grote uitdaging. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om in een toeristische regiogids 
en regiokaart up-to-date informatie over deze ontwikkelingen op te nemen. Er moet m.a.w. worden nagedacht 
over de rol, vorm, inhoud en timing van het toeristisch regiodrukwerk. Door deze oefening te koppelen aan 
een stroomlijning en upgrading van het toeristisch drukwerk van steden en gemeenten wordt de samenhang 
verhoogd en realiseren we efficiëntiewinsten. De regiowebsite en app updaten is makkelijker maar zonder 
stroomlijning met de informatie op de toeristische pagina’s van de websites van steden en gemeenten blijft 
deze op zichzelf staan, met alle risico’s vandien.   

Wat rol, vorm en inhoud betreft, geldt voor het infokantoor Waasland hetzelfde als voor het toeristisch 
regiodrukwerk. In het infokantoor blijven Sigma en andere belangrijke nieuwe ontwikkelingen onderbelicht. 
Het bezoekerscentrum is algemeen genomen ook gedateerd. De informatie die zelf kan aangepast worden up-
to-date houden, is de enige inspanning die nog te verantwoorden is. Een vernieuwing van het bezoekers-
centrum is niet aan de orde vermits andere onthaalmogelijkheden zich aandienen. De middelen en de tijd die 
nog in het infokantoor worden geïnvesteerd, zouden moeten geheroriënteerd worden richting de vernet-
werking van het onthaal. Verder zouden ook in de opleiding ‘regiogids Waasland’ de grote veranderingen die 
de kernproducten ondergaan, moeten opgenomen worden. In het verlengde daarvan is een traject 
aangewezen voor onthaalmedewerkers van de diensten voor toerisme en de sector.  

Er dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de geplande fictiereeks “Den Elfde van den Elfde”. Andere 
Vlaamse regio’s hebben zich in het verleden reeds toeristisch kunnen profileren dankzij succesvolle tv-reeksen. 
Stille Waters, Katarakt, Eigen Kweek en Vlaamse Velden zijn ongetwijfeld de meest bekende en meest 
geslaagde voorbeelden. Het is desgevallend uiteraard belangrijk dat zo’n tv-reeks imago ondersteunend is. Of 
zo’n tv-reeks ook een bezoekersstroom op gang brengt, is evenwel nooit helemaal zeker en hangt van veel 
verschillende factoren af (niet in het minst of de streek aantrekkelijk in beeld wordt gebracht of niet). 

1.4. Promotionele beelden en content in lijn met de nieuwe positionering 

Aantrekkelijke en actuele informatie, alsook eigentijdse en sprekende beelden, zijn uitermate belangrijke 

basiselementen in de toeristische marketing. Zonder dit kan je onmogelijk een krachtig en geloofwaardig 
marketingbeleid voeren. Met de grote veranderingen die de toeristische kernproducten in het Waasland de 
komende jaren zullen ondergaan, wordt het een hele uitdaging ervoor te zorgen dat toeristisch Waasland over 
dergelijke informatie en beelden kan beschikken. Deze kunnen best ontsloten worden via het instrumentarium 
waarover Toerisme Oost-Vlaanderen beschikt. Ook de “toon/sfeer” van deze teksten en beelden moet in lijn 
zijn met de positionering van de kernproducten om de totaalbeleving bij de (potentiële) toerist te versterken. 
Door ze af te stemmen op de beeld- en teksttaal die onze doelgroepen aanspreken, versterken we onze 
boodschap nog meer. Het referentiekader en de taal van de mediorengroep is bijvoorbeeld fundamenteel 
anders dan bij jongeren. Investeren in goed beeldmateriaal, statisch én bewegend, is in ieder geval een must.  

Door de krachten te bundelen met lokale actoren (steden/gemeenten en sector) wordt de kwaliteit van het 
materiaal niet alleen beter, maar worden deze lokale actoren ook betrokken partij en medeeigenaar. Dit zorgt 
ervoor dat zij ook zelf dit materiaal gaan laten leven. In combinatie met verwijzingen (links op websites, delen 
via sociale media enz.) creëer je zo een marketinggemeenschap die toelaat met beperkte middelen toch een 
groot publiek te bereiken. Het is daarbij van groot belang dat er kort op de bal gespeeld wordt, in lijn met de 

ontwikkeling per kernproduct.  
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1.5. De ontwikkeling en vermarkting van het aanbod stimuleren en faciliteren  

Zoals eerder aangehaald, wordt een marketingbeleid opgebouwd aan de hand van de zogenaamde 4 P’s: 
product, prijs, plaats en promotie. In de situatieanalyse gaven we reeds aan dat er binnen toerisme sprake is 
van een primair en secundair (product)aanbod. Het primaire aanbod is het basisaanbod waarvoor toeristen 
naar een bepaalde streek of stad komen (bvb. monumenten, landschappen, musea, evenementen, enz.). Het 
secundaire aanbod is het geheel van diensten, infrastructuur (bvb. routes), pakketten enz. die het de toerist 
mogelijk maken dit primaire aanbod te ontdekken en te beleven of die erop gericht zijn de basisbehoeften van 
de toerist te bevredigen (eten, drinken, slapen). Commerciële toeristische producten behoren duidelijk 
tot het secundaire aanbod. Commercieel staat in deze niet per definitie gelijk aan winstgevend. Een evolutie 
die zich de laatste jaren sterk heeft doorgezet en die we met dit plan willen volgen, is de taakverdeling tussen 
de publieke en private toeristische sector binnen dit domein. Het is in eerste instantie aan de (private)sector 
om dergelijke commerciële producten te ontwikkelen, te vermarkten en te commercialiseren26 en niet aan de 
officiële toeristische instanties. Deze kunnen de (private) sector wel ondersteunen, stimuleren en faciliteren 
(bvb. door middel van promotie en vorming). 

Creativiteit, klantvriendelijkheid en een juiste prijs/kwaliteitsverhouding zijn uiterst belangrijk bij commerciële 
toeristische productontwikkeling. Pasklare concepten aanreiken is onmogelijk. Belangrijk voor het Waasland is 
dat het aanbod structureel verder wordt ontwikkeld en dat dit proces parallel loopt met de ontwikkeling van 
de kernproducten. De betrokkenheid en een volgehouden engagement vanwege de (private) sector zijn 
belangrijke kritische succesfactoren. Het heeft evenwel geen zin zo’n proces op gang te brengen op een 
moment dat er nog veel onduidelijkheid is over de precieze inhoud van het kernproduct waarrond je 
commerciële producten wil ontwikkelen. Dit proces mag anderzijds ook niet te laat op gang gebracht worden. 
Een interessant aanbod commerciële producten kunnen lanceren, parallel met de volledige of gedeeltelijke 
ontwikkeling van een kernproduct, werkt immers versterkend voor beide. Initiatieven hieromtrent moeten goed 
afgestemd zijn tussen de centrale sectorwerking van Toerisme Oost-Vlaanderen en het regioteam Waasland. 
Beide moeten elkaar versterken. 

1.6. Regionale verbindingen en “streekspecials” uitwerken en gericht uitspelen 

De toeristische kernproducten die we eerder hebben gedefinieerd en beschreven, staan centraal in de nieuwe 
toeristische positionering van het Waasland. Complementair aan deze kernproducten zien we in beperkte mate 
ook mogelijkheden om een aantal regionale verbindingen en “streekspecials” uit te werken en gericht 
uit te spelen. De inspanningen die op dit vlak worden geleverd, mogen echter de implementatie van de nieuwe 
positionering aan de hand van de kernproducten niet hypothekeren.  

Fietsen bijvoorbeeld is een productlijn met nog extra marktpotentieel. Fietsen heeft bovendien ook een sterk 
verbindend potentieel voor de hele regio. Promotie en commerciële productontwikkeling rond fietsen kan dus 
nog verder op regionaal niveau opgenomen worden. Ook evenementen hebben potentieel  verbindende 
kracht indien ze inhoudelijk en conceptmatig voldoende toeristisch relevant zijn. Het Ambachtelijk Weekend 
bijvoorbeeld heeft dit nu niet en heeft ook niet dit potentieel. We moeten afwegen of we de huidige 
inspanningen van de vzw Toerisme Waasland en het regioteam Waasland voor het Ambachtelijk Weekend niet 
beter heroriënteren richting een nieuw regionaal wervend én verbindend toeristisch evenement voor het 
Waasland (naar het voorbeeld van Mercator 2012).  

De typisch Wase elementen die we “streekspecials” hebben genoemd, hebben als verhaal op zich reeds 
verbindend effect voor de regio, maar kunnen bovendien ook zelf het onderwerp vormen van bvb. een specifiek 
toeristisch product of een langer lopend evenement. Ze kunnen eveneens een plaats krijgen in de reguliere 
marketing, zij het in tweede lijn. We hebben het dan concreet over Reynaert, Mercator, ballonvaart, Staats-
Spaanse-Linies, het grensgegeven, de fortengordel en de textielnijverheid. Deze “streekspecials” moeten 
inhoudelijk verder uitgewerkt en opgeladen worden met concrete toeristische producten waardoor ze 
beleefbaar worden. Deze “streekspecials” dienen om het toeristisch aanbod in het Waasland te verrijken en 
meer kleur en reliëf te geven. Elke “streekspecial” moet gedragen worden door één of meer sterke partners. 
Zijn deze er niet, of blijkt dat hun inbreng te beperkt is, dan is de aanbeveling aan Toerisme Waasland vzw en 
het regioteam Waasland om hun inspanningen rond deze special stop te zetten. Deze inspanningen zullen zich 
sowieso beperken tot ondersteuning.  

                                                      

26 Onder commercialiseren verstaan we het geheel van handelingen aan de aanbiederszijde die gepaard gaan met de 
“consumptie” van de producten. Gaande van de boeking/reservatie over het onthaal en eventuele begeleiding tot de 
evaluatie, betaling/facturatie en eventuele bijsturing van het product op basis van deze evaluaties. Dit laatste noemen we 
service design. 
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1.7. Inzetten op regio-overschrijdende samenwerking  

De kernproducten Schelde-Durme-Moervaart, Noordelijke Bossengordel en Bloemenstreek beperken zich niet 
tot de grenzen van het Waasland. Marketingmatig samenwerken met de buurregio’s waar deze kernproducten 
doorlopen, is noodzakelijk en zelfs essentieel om bij onze doelgroepen de gepercipieerde attractiviteit van deze 
producten te verhogen. Binnen de totaalbeleving die we de toerist willen aanbieden, is immers geen plaats 
voor administratieve grenzen. Samenwerken betekent echter niet dat we de Wase identiteit opgeven. De hoge 
mate waarin Waaslanders zich verbonden voelen met hun regio is immers een van de troeven van de regio. 
Het zal erop aankomen om een goed evenwicht te vinden tussen de schaalvoordelen en belevingsgerichte 
samenhang, en het bewaren en bewaken van de Wase identiteit. De aanduiding Waaslandhaven voor het 
havengebied op de Linkerscheldeoever is binnen deze context misschien wel een mooi voorbeeld.  

Gezien de keuze om het Waasland toeristisch te positioneren aan de hand van de kernproducten moet onze 
focus liggen op samenwerking met Scheldeland (Schelde- en Durmevallei, Bloemenstreek), Nederland 
(Saeftinghe – Meerdonk en Noordelijke Bossengordel), het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (Havenland, 
Scheldevallei) en Gent (Bloemenstreek, Scheldevallei). Samenwerking met Meetjesland (en ook Nederland) 
rond het grensgegeven als “streekspecial” is eveneens aangewezen, maar staat een stuk lager op onze 
prioriteitenlijst. 

Voor Schelde-Durme-Moervaart zijn er vier werkende platformen waar deze samenwerking concreet (nog 
meer) gestalte kan krijgen. Het gaat concreet om: 

- Het Regionaal Landschap Schelde-Durme dat trekker is voor het strategisch project Schelde sterk 
Merk; 

- De Vlaamse agentschappen W&Z en ANB die instaan voor de uitvoering van en communicatie rond 
het Sigma-plan waarvoor een hele processtructuur is opgezet; 

- Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen dat in overleg met verschillende partners een recreatie- 
en onthaalplan ontwikkelt onder de noemer ‘Havenland’. 

Voor de samenwerking met Nederland kan de EGTS Linieland het platform vormen, maar op heden is toerisme 
op dit niveau nog geen werkthema. 

Toerisme Oost-Vlaanderen is dan weer best geplaatst om samenwerkingsinitiatieven voor de Bloemenstreek 
op te zetten en te coördineren. Floraliën 2016 en het project “B(l)oeiend Oost-Vlaanderen” bieden hiertoe een 
uitstekende gelegenheid. 
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Strategische doelstelling 2 

De attractiviteit van de toeristische kernproducten verhogen 

 

Productontwikkeling, en meer bepaald de ontwikkeling van de kernproducten, vormt het leidmotief van dit 
beleidsplan. De toeristische producten in het Waasland worden globaal genomen niet ervaren als de meest 
attractieve van alle Vlaamse regio’s. Dit kwam duidelijk naar voren in de situatieanalyse. Intrinsiek beschikt 
het Waasland nochtans wel over heel wat potentieel. Dit potentieel situeert zich geografisch vooral in die 
deelgebieden die we in de nieuwe positionering naar voor schuiven als kernproducten en kernproducten 
in wording. Maar dat product moet nog verder ontwikkeld worden om toeristisch een rol van betekenis te 
kunnen spelen. De eerste aanzetten zijn er, maar er is nog veel werk voor de boeg dat de uitvoeringstermijn 
van dit plan ver overstijgt. Zeker wat de realisatie van harde infrastructuur betreft, mag je op meerdere jaren 
en hoge investeringen rekenen.  

Waar de verantwoordelijkheid en het initiatief m.b.t. de eerste strategische doelstelling nog bij Toerisme 
Waasland vzw, het regioteam Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen liggen, is dit bij deze tweede 
strategische doelstelling een heel stuk minder het geval. Met uitzondering van het onthaalnetwerk (O.D. 2.4.) 
zijn hun rollen beperkt tot de ontwikkeling en het beheer van recreatieve routes en netwerken (Toerisme Oost-
Vlaanderen), advies en ondersteuning met betrekking tot subsidiedossiers in het kader van de toeristische 
impulsprogramma’s (Toerisme Oost-Vlaanderen en regioteam Waasland) en promotie (Toerisme Waasland, 
regioteam Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen). Met uitzondering van deze drie partners is geen enkele 
andere partij direct gebonden door dit plan. Deze tekst vertolkt wel de visie van deze drie partners met 
betrekking tot het Waasland als toeristische bestemming, m.i.v. haar toeristische kernproducten.   

 
Operationele doelstellingen 
 

2.1. Werk maken van hefboomtrajecten voor de toeristische kernproducten en de 
kernproducten in wording 

In het hoofdstuk positionering hebben we per toeristisch kernproduct de hefbomen gedefinieerd. Dit  
betreffen geplande of al lopende planningsprocessen voor de verdere ontwikkeling en upgrade van de 
kernproducten en de kernproducten in wording. De uitvoeringstermijnen van deze ontwikkelingen overstijgen 
de planperiode van dit beleidsplan, alsook het werkterrein van de toeristische instanties. Het is daarom van 
groot belang dat elke stap in deze ontwikkelingen past binnen een langetermijnvisie voor elk van de 
kernproducten. Het hoort hierbij per definitie te gaan om een met alle beleidsdomeinen gedeelde visie . 

De ontwikkeling en upgrade van de kernproducten kennen verschillende snelheden. Binnen de zone 
Schelde-Durme-Moervaart kunnen deze snelheden zelfs per deelgebied of cluster27 verschillend zijn. De 
gebieden rond de Zeeschelde en het tijgebonden deel van de Durme staan dankzij het Sigma-plan het verst. 
Het strategisch project ‘Schelde Sterk Merk’ zal dit proces nog versterken en versnellen. Op verschillende 
plaatsen zijn de Sigma-werken al in uitvoering of naderen ze zelfs hun eindpunt (inrichting Kruibeekse Polder, 
ontpoldering Prosperpolder, …). Het Recreatie- en Onthaalplan Havenland van het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen zal ook de ontwikkeling en toeristische ontsluiting van de havencluster in een stroomversnelling 
brengen.  

Om de kracht van de Schelde als verbindend element ten volle te kunnen uitspelen, is op korte termijn een 
traject wenselijk dat leidt tot een geïntegreerd toeristisch ontwikkelingsgplan voor de cluster Saeftinghe-
Meerdonk. De “Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland” bevat goede basiselementen die hiervoor 
kunnen gebruikt worden. De EGTS Linieland is van alle betrokken actoren o.i. het best geplaatst om dit traject 
op te zetten. Wanneer het op de uitvoering van acties uit dit plan aankomt, ligt de bal wel weer in het kamp 
van de verschillende betrokken actoren in de cluster. Voor de cluster Durme-Moervaart is het minder 
duidelijk wie zo’n proces zou kunnen trekken. Hierover zou snel duidelijkheid moeten komen. Door het 
uitblijven van een gestructureerde ontwikkeling van dit deel van het kerngebied Schelde-Durme-Moervaart 
dreigt dit kernproduct als geheel immers te verzwakken. Op Vlaams niveau zou er snel duidelijkheid moeten 
komen over de hefboomprojecten waarin de komende jaren vanuit toerisme zal geïnvesteerd worden. Het 
netwerk van erfgoed-sites in de Scheldevallei dat in de beleidsnota toerisme van minister Weyts wordt 
genoemd als mogelijke hefboom is voor het Waasland een belangrijke kapstok.    

                                                      

27 Binnen het  kernproduct Schelde-Durme-Moervaart kunnen we volgende gebieden of clusters onderscheiden: Saeftinghe-
Meerdonk, Havenland, Schelde- en Durmevallei en Durme-Moervaart. Deze clusters zijn in het hoofdstuk Positionering ook 
bondig omschreven. 
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Met het strategisch beleidsplan toerisme dat de stad Sint-Niklaas wil opstellen, zal de toeristische positie van 
de stad binnen het Waasland en de rest van Vlaanderen in de toekomst worden versterkt. Voor Beveren is 
het van groot belang dat er voor de centrale kastelen-as een geïntegreerd ontwikkelingsplan komt. Deze as 
zou immers kunnen uitgroeien tot een belangrijke toeristische aantrekkingspool voor Beveren. Op voorwaarde 
dat deze doordacht wordt aangepakt.  

Ook voor de Noordelijke Bossengordel bevat de “Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland” goede 
basiselementen die kunnen gebruikt worden om een geïntegreerd toeristisch ontwikkelingsplan op te stellen. 
Dit laatste is nodig om dit gebied van de status van kernproduct in wording naar kernproduct te laten 
evolueren. De EGTS Linieland is van alle betrokken actoren o.i. het best geplaatst om dit traject op te zetten. 
Wanneer het op de uitvoering van acties uit dit plan aankomt, ligt de bal wel weer in het kamp van de 
verschillende betrokken actoren in de cluster. De Floraliën 2016 is dan weer een uitstekend mikpunt om ook 
voor de Bloemenstreek een geïntegreerd toeristisch ontwikkelingsplan op te stellen dat tot de volgende 
editie van de Floraliën (2021) loopt. Aangezien de Bloemenstreek naast een deel van Waasland ook een deel 
van Scheldeland omhelst, nauw verbonden is met Gent én we hier specifiek over een toeristisch plan spreken, 
is Toerisme Oost-Vlaanderen het best geplaatst om op dit vlak het voortouw te nemen. Het projectdossier 

“B(l)oeiend Oost-Vlaanderen” is hiervan de eerste concrete vertaling die een aanzet moet vormen voor een 
toekomstgerichte ontwikkeling en marketing. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zich voor dit project 
engageren omdat dit het meest perspectief biedt om het sierteeltgegeven toeristisch doordacht te valoriseren. 
Objectief gezien zou een dergelijk initiatief ook op Vlaamse steun moeten kunnen rekenen, refererend naar 
het baanbrekend vakmanschap dat centraal staat in het Vlaams merkenbeleid en dat zich concreet vertaalt in 
het werk van de (Oost-)Vlaamse siertelers van wie de producten internationaal gerenommeerd zijn.  

2.2. De kernattracties en het andere permanent aanbod verder ontwikkelen  

Elk van de drie Wase kernproducten telt één of meer kernattracties. Deze kernattracties zijn aanbod-
elementen waarvoor toeristen naar het Waasland (zouden kunnen) komen. Door hun wervende kracht 
vervullen deze kernattracties een zeer belangrijke rol en verdienen ze dan ook de nodige aandacht. Met het 
andere permanent aanbod bedoelen we het geheel van producten en diensten waarvoor toeristen niet 
meteen (zullen) komen maar die wel meerwaarde en extra kleur geven aan een bezoek of de beleving.  

Het is uitermate belangrijk dat er binnen de hefboomprojecten per kernproduct (zie 2.1) voldoende aandacht 
gaat naar de kernattracties, alsook naar de interactie ervan met het andere permanent aanbod. Ook voor de 
kernattracties moeten we net zoals bij de kernproducten overigens rekening houden met verschillende 
snelheden qua realisatie: sommige kernattracties zijn al optimaal, andere staan letterlijk nog in de steigers, 
nog andere zitten nog maar in de conceptuele fase of moeten zelfs nog opgestart worden.   

Binnen de Sigma-gebieden wordt deze oefening systematisch en in detail gemaakt en is er een duidelijke 
overkoepelende visie. De uitdaging is om de komende jaren ook voor de rest van de Schelde- en Durmevallei 
gelijkaardige initiatieven te ontwikkelen op vlak van toeristisch-recreatieve ontsluiting en beleving. Het 
strategisch project ‘Schelde Sterk Merk’ leent zich hier uitstekend toe. Ook het haalbaar- en 
wenselijkheidsonderzoek op Vlaams niveau wat betreft het netwerk van erfgoedsites in de Scheldevallei past 
in dit plaatje. Voor het Onthaal- en Recreatieplan Havenland is het belangrijk dat de toeristische partners 
lessen trekken uit het traject dat met het Sigma-plan tot nu toe is afgelegd. Binnen de plannen voor Havenland 
zou er zeker specifieke aandacht moeten gaan naar de rol en verdere ontwikkelingsmogelijkheden van Fort 
Liefkenshoek. Een eerste aanzet hiertoe werd reeds in de “Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie 

Linieland” van 2009 gegeven. In het toekomstig strategisch beleidsplan toerisme van de stad Sint-Niklaas zou 
de nadruk moeten liggen op wat er nog nodig is op het vlak van productontwikkeling en marketing om de 
kernattracties toeristisch verder te valoriseren. De opmaak van dit plan is ook een goede gelegenheid om 
pistes te ontwikkelen voor de herbestemming van de Cipierage en het Parochiehuys. Met de geplande 
verhuis van de dienst voor toerisme en het bezoekerscentrum van het infokantoor dat dan niet langer relevant 
is, dringt dit zich op. Voor Lokeren is de uitbouw van het WaterRecreatief Centrum een belangrijk dossier 
voor de komende jaren. Met het centrum wordt de belevingswaarde van een stadsbezoek verhoogd en 
versterkt Lokeren haar positie als uitvalsbasis voor de Schelde- en Durmevallei en het gebied Durme – 
Moervaart.  

Wat de Bloemenstreek betreft, moet worden nagegaan wat hierin eventueel de rol van Puyenbroeck zou 
kunnen zijn. Voor de Noordelijke Bossengordel is het wenselijk dat er groenrecreatieve verbindingen tussen 
beide gebieden gerealiseerd worden. De verdere uitbouw van Klingspoor als toegangspoort voor dit 
grensoverschrijdende gebied is een tweede belangrijk project. De projectfiches die deel uitmaken van de 
“Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland” van 2009 kunnen hiervoor de basis vormen. Voor alle  
geïntegreerde planningsprocessen die nog moeten worden opgezet, is het essentieel dat er wordt verder 
gebouwd op de principes, beleidslijnen en concepten die in dit plan zijn vastgelegd. 
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Ook het secundaire aanbod ressorteert onder deze operationele doelstelling en speelt een grote rol in de 
beleving van de regio. De recreatieve fiets- en wandelnetwerken van Toerisme Oost-Vlaanderen 
bijvoorbeeld maken deel uit van het secundaire aanbod. Toerisme Oost-Vlaanderen zal de volgende jaren 
inzetten op de ontwikkeling van een aantal nieuwe lusvormige landschapswandelroutes in die delen van het 
Schelde-Durme-Moervaart complex waar er nog geen zijn en waar een kwaliteitsvolle route kan gerealiseerd 
worden. Toerisme Oost-Vlaanderen zal ook pleiten voor een versterkt trage wegenbeleid in de noordelijke 
lobben van het Schelde-Durme-Moervaart complex en de Noordelijke Bossengordel die geselecteerd zijn als 
zoekzone voor de ontwikkeling van wandelnetwerken. Ook het logiesaanbod wordt tot het secundaire 
aanbod gerekend en behoeft actie want het Waasland kijkt aan tegen een tekort aan logies met toeristische 
uitstraling om als verblijfstoeristische regio gepositioneerd te worden. We zien op dit vlak vooral mogelijkheden 
voor korte recreatieve verblijven door vriendengroepen en grotere families: via doelgroeplogies, grotere 
vakantiewoningen, verblijf op fruitteeltbedrijven, edm. Via het nieuwe programma plattelandsbeleid zouden 
voor zo’n project de nodige subsidies kunnen gemobiliseerd worden.  

2.3. Evenementen ontwikkelen in lijn met de nieuwe positionering 

Naast het permanente aanbod zijn ook evenementen belangrijk voor toeristisch Waasland. Zeker voor 
dagtoerisme, maar niet uitsluitend. Evenementen hebben een sterke verbindende kracht voor alle actoren die 
betrokken zijn bij de organisatie en zijn vaak in staat grote bezoekersstromen op de been te brengen. Er 
worden op vandaag al heel wat grote evenementen georganiseerd in het Waasland. Verschillende daarvan 
sluiten ook perfect aan bij één van de toeristische kernproducten die we in de nieuwe positionering voor de 
regio hebben vastgelegd.  

Voor Schelde-Durme-Moervaart denken we concreet aan de Scheldehappening die al enkele jaren tijdens 
het Paasweekend wordt georganiseerd als opener van het toeristisch seizoen in de Scheldevallei. De 
Scheldehappening is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip, het huidige concept is in grote  mate 
toegespitst op boottochten, fietsen en wandelen. Met een inhoudelijk ruimer en  toeristisch (ifv bezoek van 
buiten de regio) interessanter concept zou de Scheldehappening verder kunnen uitgroeien tot een verbindend 
evenement voor de hele Scheldevallei. Dit zou eventueel  kunnen betekenen dat de huidige datum wordt 
verlaten, het evenement over meerdere dagen wordt gespreid enz. Scheldegerelateerde troeven (bvb. nautisch 
erfgoed) zouden in dit nieuwe concept een plaats moeten kunnen krijgen. Naast de Scheldehappening is er de 

Vlaamse Havendag die in het Havenland al enkele keren met succes werd georganiseerd. Tijdens dit 
evenement was de Haven van Antwerpen telkens de grote trekpleister. Om het havengebied ook voor 
individuele bezoekers aantrekkelijk te maken, is zo’n havendag bijzonder interessant. Deze op regelmatiger 
basis organiseren, zou een boost geven aan het concept Havenland.  

Zowel Sint-Niklaas, Lokeren als Beveren hebben een uitgebreid evenementenaanbod. Met de Lokerse 
Feesten telt de regio zelfs een vaste waarde op de Vlaamse festivalkalender die internationaal steeds meer 
weerklank krijgt. Het levendige karakter van de drie Wase steden vormt op toeristisch vlak sowieso een 
belangrijke troef die nog beter kan ontwikkeld en uitgespeeld worden. Met ‘Sint-Niklaas Zomert’ en ‘Sint-
Niklaas Wintert’ presenteert de stad Sint-Niklaas jaarlijks twee keer een gebundeld en gevarieerd 
evenementenaanbod. Zo’n bundeling en gerichte programmatie op stille momenten zou ook voor Beveren en 
Lokeren erg waardevol zijn. Voor Beveren is ook de centrale kastelen as vanuit toeristisch oogpunt een 
aantrekkelijk concept om evenementieel in te vullen. De plannen om in het Beukenhofpark tijdens de 
zomermaanden jaarlijks een tentoonstelling met hedendaagse kunst te organiseren sluit perfect aan bij de 
doelstellingen van dit plan. 

Met de Floraliën, de Tuindagen van Beervelde en Op de Siertoer bekleden evenementen voor de Bloemen-
streek op toeristisch vlak een prominente plaats. Voor de Bloemenstreek zou een concept waarbij de Floraliën 
in Gent gecombineerd worden met installaties en bezoekmogelijkheden buiten de stad, de toeristische 
ontwikkeling van dit gebied in een stroomversnelling kunnen brengen. Door Op de Siertoer los te koppelen 
van de Dag van de Landbouw zouden het evenement, de sector en de Bloemenstreek hun identiteit beter in 
de verf kunnen zetten en de in het groen- en bloemgegeven geïnteresseerde doelgroep  beter aanspreken. 
Dit moet bekeken worden binnen het project “B(l)oeiend Oost-Vlaanderen”. Voor de Noordelijke 
Bossengordel zien we mogelijkheden in de Week van het Bos als kapstok om het gebied op de kaart te 
zetten en een zeker bezoekersstroom op gang te brengen. De organisatie van een gevarieerd en uniek 
activiteitenprogramma zal hier toe bijdragen. 

2.4. Een gebiedsdekkend onthaalnetwerk opzetten  

Toeristisch onthaal is met de opmars van het internet fundamenteel veranderd. Ook de visie op de zin en rol 
van infokantoren is drastisch gewijzigd. Deze infokantoren krijgen nog altijd vrij veel mensen over de vloer 
maar de vragen en verwachtingen van de bezoeker verschillen sterk in vergelijking met enkele jaren geleden. 
Het internet heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Fysiek toeristisch onthaal blijft evenwel belangrijk en 
het internet, mobiele toestellen en dito toepassingen zullen dit nooit volledig kunnen overnemen. Tegelijk 
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moeten we de blik op toeristisch onthaal verbreden door daar te zijn waar de (potentiële) bezoeker is en 
hem/daar verder te helpen. Dit veronderstelt werk maken van zowel online als offline onthaal via eigen kanalen 
én kanalen van derden. Wat het offline of fysieke onthaal in de regio zelf betreft, betekent dit actief inzetten 
op de plaatsen waar bezoekers komen: logies, attracties, parkings, reca, enz.  De toeristische onthaal- en 
infofunctie is dus niet alleen meer een kwestie van eigen toeristische onthaalmedewerkers en een eigen 
toeristisch infokantoor. Iedereen die deel uitmaakt van het snoer van mogelijke contacten en belevingen die 
de toerist tijdens zijn daguitstap of meerdaags verblijf doorloopt, moet zich hiervan bewust zijn en bereid zijn 
ook een stukje onthaalrol mee op zich te nemen. Aanbieders die hiertoe bereid zijn en met succes een traject 
doorlopen waardoor zij deze rol naar behoren kunnen vervullen, verdienen in return om herkenbaar te zijn in 
het straatbeeld, te worden uitgespeeld in de promotie en ondersteund te worden bij het vervullen van hun 
onthaaltaken. De regie van dit onthaalnetwerk blijft evenwel de kerntaak van Toerisme Waasland en kan niet 
succesvol zijn zonder de medewerking van alle betrokken steden en gemeenten. 

2.5. Toeristisch relevante verbindingen maken tussen de kernproducten 

Niettegenstaande elk kernproduct een verschillende mate van ontwikkeling kent, is elk toeristisch kernproduct 
in het Waasland op zich sterk genoeg om dagtoeristen aan te trekken. Door toeristisch relevante verbindingen 
te maken tussen de kernproducten tonen we de bezoeker dat het Waasland als geheel wel degelijk een 
aantrekkelijke toeristische regio is en stimuleren we herhaalbezoek. Deze verbindingen maken het ook mogelijk 
om aantrekkelijke, maar geïsoleerde aanbodelementen te ontsluiten en aan de bezoeker aan te bieden. Zo 
ontdekken bezoekers quasi automatisch hoe veelzijdig het toeristisch aanbod in het Waasland wel is. De grote 
uitdaging voor toeristisch Waasland is ervoor zorgen dat dit aanbod onderweg ook kwaliteits- en belevingsvol 
is. Alleen zo garanderen we de totaalbeleving en zorgen we ervoor dat de positionering van onze kernproducten 
niet wordt verzwakt. Om diezelfde reden moeten ook de verbindingen op zich uiteraard ‘top’ zijn.  

Fietsen is een belangrijke regionaal verbindende productlijn. Dankzij het fietsknooppuntennetwerk is zowat 
de hele regio ontsloten voor fietsers. Als verbindende infrastructuur is dit netwerk uitermate belangrijk. 
Toerisme Oost-Vlaanderen zal binnen deze planperiode nieuwe en verbeterde fietsverbindingen realiseren. 
Van belang is dat deze verbindingen vanuit toeristisch oogpunt een meerwaarde vormen ten opzichte van het 
bestaande netwerk. De precieze planning hiervan zal ruim op voorhand gecommuniceerd worden naar de 
lokale stakeholders en de fietsers. Verder maakt Toerisme Oost-Vlaanderen ook werk van de systematische 

verhoging van de beleving en het comfort langs het fietsnetwerk.  

Evenementen dragen de kracht in zich om de mensen te verbinden die ze organiseren en eraan deelnemen. 
Het Ambachtelijk Weekend en vroeger ook de Wase Streekgerechtenwedstrijd zijn daarvan goede voorbeelden. 
Dergelijke verbindende evenementen zullen ook in de toekomst belangrijk zijn. Alleen wanneer deze 
evenementen toeristisch voldoende relevant zijn én inhoudelijk onlosmakelijk verbonden met het Waasland, 
moeten ze door Toerisme Waasland en het regioteam Waasland mee ondersteund kunnen worden. Dergelijke 
evenementen zelf ontwikkelen en organiseren is echter niet meer aan de orde. Hetzelfde geldt voor tijdelijke 
producten (bvb. belevingsroutes met onderweg tijdelijke opstellingen enz.).  
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Strategische doelstelling 3 

De samenhang binnen de toeristische werking in de regio verhogen  

De nieuwe toeristische positionering van en voor het Waasland aan de hand van de kernproducten brengt met 
zich mee dat we binnen het Waasland meer gebiedsgericht moeten gaan werken. Per kernproduct zijn er 
immers grotendeels andere uitdagingen, verschillen de betrokken partners en zijn er specifieke troeven die 
telkens weer bij andere doelgroepen kunnen worden uitgespeeld. 

Deze aanpak mag er evenwel niet toe leiden dat het Wase ‘huis’ als geheel wordt verzwakt of lokale 
stakeholders zich minder sterk verbonden voelen met de regio als geheel. Om dit te vermijden, zetten we 
parallel in op verbindende evenementen, fietsinfrastructuur en promotie (zie hoger) en ontwikkelen 
we een samenhangend gebiedsdekkend beleid op vlak van onthaal, netwerkvorming en kennisdeling. 
Deze nieuwe aanpak ingang laten vinden, zal tijd en goodwill vragen van alle betrokken. Het moet voor 
iedereen evenwel duidelijk zijn dat deze aanpak noodzakelijk is om het Waasland toeristisch verder te 
ontwikkelen, de samenhang tussen de onderdelen te behouden en de Wase toeristische producten op Vlaams 
niveau een rol van betekenis te laten spelen. 

Net zoals bij de eerste strategische doelstelling ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid ook hier bij 
Toerisme Waasland vzw, het regioteam Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen. Zij zijn gebonden door dit 
plan. Aangezien een duurzame toeristische ontwikkeling alleen mogelijk is via een geïntegreerde aanpak is de 
betrokkenheid en het engagement van steden/gemeenten, de sector en alle betrokken beleidsdomeinen 
doorslaggevend voor het realiseren van deze doelstellingen. Zij moeten ervan overtuigd zijn dat deze aanpak 
de juiste is. De brede betrokkenheid bij de opmaak van dit plan vormt een belangrijke basis om er op voort te 
bouwen. De mate waarin betrokken partijen bereid zijn zich te engageren en initiatief te nemen, wordt een 
belangrijke waardemeter waaraan we het succes van acties en initiatieven kunnen afleiden.    

 

Operationele doelstellingen 

3.1. Structurele en projectmatige clusterwerkingen initiëren 

De ontwikkeling en vermarkting van de toeristische kernproducten louter vanuit de bestaande toeristische 
structuren omkaderen, lijkt weinig zinvol. Deze structuren zijn vandaag immers puur op lokaal en regionaal 
niveau georganiseerd terwijl de geografische omschrijvingen van de kernproducten een bovenlokaal karakter 
hebben. Binnen de huidige structuren is bovendien de sector maar beperkt vertegenwoordigd en zijn ook geen 
partners uit buurregio’s (noch Vlaamse noch Nederlandse) betrokken. Dit strookt niet met het belang dat we 
eerder reeds aan regiogrensoverschrijdende samenwerking hebben gegeven.  

Vanuit deze logica is het noodzakelijk dat er ‘werkende structuren’ worden opgezet die de ontwikkeling en 
vermarkting van de Wase kernproducten kunnen sturen en omkaderen. Deze structuren moeten efficiënt 
kunnen werken met dit plan als leidraad. Naast de officiële toeristische instanties maken bij voorkeur ook de 
toeristische sector én de andere betrokken beleidsdomeinen hier deel van uit. Binnen het Schelde-Durme-
Moervaart complex moet voor respectievelijk de Schelde- en Durmevallei, Saeftinghe - Meerdonk en Havenland 
bekeken worden in welke mate bestaande structuren hiervoor eventueel kunnen ingezet worden. Ook voor de 

Noordelijke Bossengordel moet bekeken worden of de EGTS Linieland hiervoor het kader kan vormen. Voor de 
Bloemenstreek is de projectstructuur van het project “B(l)oeiend Oost-Vlaanderen” een goede basis. Voor de 
kernproducten kunnen naast de structurele clusterwerkingen28 ook projectmatige clusterwerkingen worden 
opgezet voor in de tijd beperkt projecten.  

Wat betreft de regionale verbindingen zien we een meerwaarde in een structurele clusterwerking rond de 
productlijn fietsen, waar naast de toeristische actoren ook partners die specifiek rond deze productlijn werken 
een plaats kunnen krijgen. Vanuit deze werking zouden vernieuwende ideeën met betrekking tot de productlijn 
fietsen kunnen uitgewerkt en ontwikkeld worden. Het fietsnetwerk is als basisinfrastructuur zeer waardevol, 
maar er is zeker nog ruimte op het vlak van de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe diensten en producten. 
Ook verbeteringen aan het fietsnetwerk en de structurele uitbouw van randinfrastructuur langs het netwerk 
zouden hier kunnen behandeld worden. In functie van toeristisch relevante en regionaal verbindende 
evenementen, alsook voor de zogenaamde “streekspecials” kunnen projectmatige cluster-werkingen opgezet 

                                                      

28  Clusterwerking betreft de uitvoerende werking op het terrein mmv alle direct betrokken actoren. 

Structureel = permanente clusterwerking voor elke kamer (meestal grensoverschrijdend). 
Projectmatig = clusterwerking voor tijdelijke projecten, kameroverschrijdend; kan ‘verbindingen’ allerhande betreffen. 
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worden. Net zoals bij de projectmatige clusterwerkingen voor de kernproducten zijn deze de facto beperkt in 
de tijd. 

 

3.2. De onthaaltaken in overleg met alle betrokkenen vastleggen  

Het opzetten van een gebiedsdekkend onthaalnetwerk in samenwerking met de sector (zie 2.4.) brengt met 
zich mee dat de noodzakelijke onthaaltaken door veel meer partijen moeten worden opgenomen dan dat 
vandaag het geval is. Dit moet zo efficiënt mogelijk georganiseerd worden op basis van een gedragen visie 
die voor iedereen duidelijk is en waarvan de implementatie voor alle betrokkenen ook haalbaar is. Hier ligt een 
belangrijke taak weggelegd voor de steden en gemeenten, voor wie toeristisch onthaal vanouds een kerntaak 
is en vermoedelijk ook blijft, zeker wat het fysieke onthaal betreft. Het traject dat tot het vastleggen van deze 
onthaaltaken moet leiden, kan getrokken worden door de partijen die door voorliggend plan zijn gebonden 
(Toerisme Waasland vzw en Toerisme Oost-Vlaanderen). Zij kunnen de implementatie ervan via de steden en 
gemeenten ondersteunen en faciliteren, zoals bv. eerder al gebeurd is met de ontwikkeling van de mobiele 
toepassing “Ontdek het Waasland”. Wat het online onthaal betreft, zijn Toerisme Waasland en Toerisme Oost-
Vlaanderen zelf aan zet. Naar schaal (zowel inhoudelijk als financieel) en op gebied van knowhow, zijn zij 
immers het best geplaatst om de nodige instrumenten te ontwikkelen en (gedeeltelijk) te beheren. De rol van 
het lokale niveau bestaat erin het ontwikkelde instrumentarium in de mate van het mogelijke in de eigen 
websites in te passen en bepaalde taken op vlak van contentbeheer op te nemen. Dankzij technologische 
ontwikkelingen kan dit zonder afbreuk te doen aan de look & feel van de website van de lokale partner.  

3.3. Netwerkvorming en kennisdeling stimuleren binnen de regio 

Toerisme Waasland zet vandaag relatief weinig in op communicatie naar en netwerkvorming met lokale 
stakeholders. Initiatieven hieromtrent zijn echter belangrijk om het regiogevoel bij de stakeholders te 
behouden en te versterken. Dergelijke initiatieven kunnen er ook toe leiden dat er nieuwe producten worden 
ontwikkeld en de marketing nog wordt versterkt. Voorwaarde is dat deze initiatieven planmatig en 
professioneel worden aangepakt en er hiervoor voldoende capaciteit is voor uitvoering en opvolging. Met 
‘opvolging’ bedoelen we het tijdig detecteren van aanzetten op vlak van productontwikkeling en marketing en 

de verdere ontwikkeling begeleiden en, waar nodig, ook sturen. Kennis- en ervaringdeling stimuleren is binnen 
deze context erg belangrijk. Het kan hier zowel gaan om aanbieders en partners in de regio die anderen 
inspireren en aanzetten om aan de slag te gaan, als om externe experten of ervaringsdeskundigen uit andere 
(vergelijkbare) regio’s.   

Het verder inzetten op een jaarlijks info- en netwerkmoment is hiervoor belangrijk. In het Waasland wordt dit 
jaarlijks in maart georganiseerd als een soort ‘open deur’-event voor de sector. Ook in andere regio’s en 
sectoren bestaat die traditie al jaren en zijn deze evenementen succesvol en populair bij stakeholders in de 
meest brede zin van het woord. Op een aantal plaatsen wordt dit concept zelfs op lokaal niveau gekopieerd. 
Vaak wordt zo’n moment op het eind of bij het begin van het (kalender)jaar georganiseerd en wordt van het 
moment gebruik gemaakt om de toeristische plannen en highlights van dat jaar voor te stellen. Er kunnen aan 
zo’n moment uiteraard ook inhoudelijke aspecten gekoppeld worden maar het geheel mag ook niet te zwaar 
worden. Het is in elk geval een uitstekende gelegenheid om aan stakeholders op regelmatige basis duidelijk 
te maken waar we met zijn allen allemaal mee bezig zijn (en waarom), en de voortgang ervan. Door zo’n 
evenement eventueel jaarlijks in een andere subregio (kernproduct) te organiseren, zouden de toeristische 
partners uit die subregio en die betrokken stad/gemeente nauwer betrokken kunnen worden bij de regionale 
Wase toeristische werking en leren andere deelnemers de betrokken regio en stad/gemeente beter kennen, 
wat wisselwerking en regiogevoel kan versterken. Een nauwe samenwerking tussen het regioteam Waasland 
en de sectorwerking en de kenniscel van Toerisme Oost-Vlaanderen bij de organisatie versterkt dergelijke 
initiatieven in hun geheel. 
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Strategische doelstelling 4 
De regionale toeristische werking omvormen tot een proactieve organisatie 
voor marketing en productontwikkeling 

 

Om de uitdagingen op vlak van marketing, productontwikkeling en netwerkvorming waar te maken, moeten 
we de regionale toeristische werking fundamenteel herdenken. Het regionale niveau is de motor van de 
toeristische ontwikkeling van het Waasland, maar zonder goede wisselwerking met het lokale, provinciale en 
Vlaamse niveau is het niet mogelijk deze motor op volle toeren te laten draaien en de regio toeristisch sterk 
vooruit te laten gaan.  

Voor de toeristische kernproducten moet er ook extra aandacht gaan naar het strategisch/beleidsmatige niveau 
en de essentiële betrokkenheid daarbij van nog andere beleidsdomeinen. Structurele samenwerking tussen 
alle betrokken sectoren is er op vandaag slechts beperkt. Daardoor blijven kansen liggen en blijft het toeristisch 

potentieel van het Waasland onderontwikkeld. 

De titel van deze vierde strategische doelstelling geeft meteen ook aan dat Toerisme Waasland vzw en 
Toerisme Oost-Vlaanderen hier aan zet zijn. Samen geven zij immers concreet vorm aan de regionale 
toeristische werking in en voor het Waasland. Om de vooropgestelde doelstellingen te halen, zijn ze evenwel 
afhankelijk van de medewerking van vele partners die betrokken zijn bij het toeristisch beleid en de dito praktijk 
in het Waasland.  

Het kunnen waarmaken van de drie vorige strategische doelstellingen, zal in grote mate afhangen van de 
fundamentele shift die we binnen deze strategische doelstelling willen realiseren. Dit vanuit de logica dat de 
regionale toeristische werking de eigenlijke motor van de toeristische ontwikkeling en marketing in het 
Waasland vormt. Het aandeel van de tijd die binnen het regioteam wordt besteed aan marketing en 
productontwikkeling is mee bepalend om te oordelen of deze strategische doelstelling kan worden waar-
gemaakt of niet. Dit ten opzichte van de situatie in 2014 (zie Situatieanalyse 5.4. Organisatie).        

 
 
Operationele doelstellingen 

4.1. Een gedragen kader creëren voor het toeristisch regionaal beleid  

Dit plan bevat, met uitzondering van het luik onderzoek en statistiek, zowat alle elementen die betrekking 
hebben op de verschillende facetten van het toeristisch beleid (productontwikkeling, promotie, onthaal enz.). 
Het vormt het kader voor het regionaal toeristisch beleid van de komende jaren. De uitvoering ervan ligt in 
handen van veel verschillende actoren. Het is daarom van groot belang dat op basis van dit plan goede 
afspraken worden gemaakt tussen de verschillende betrokken niveaus en beleidsdomeinen.  

Toerisme heeft raakpunten met veel andere beleidsdomeinen en de scheidingslijn tussen waar toerisme stopt 
en een ander beleidsdomein aan zet is, is vaak erg flou. Maar ook binnen het beleidsdomein toerisme zelf is 
er nood aan duidelijkheid over wie wat precies zal doen. Waar binnen beleidsdomeinen zoals cultuur en sport 

dit allemaal – zelfs decretaal – grotendeels is vastgelegd, is dit niet het geval binnen toerisme. Voor de 
uitvoering van het toeristisch regionaal beleid in en voor het Waasland, waarvoor dit plan het kader vormt, is 
er derhalve nood aan gedragen afspraken die de verhoudingen tussen zowel toerisme en andere 
beleidsdomeinen als tussen de toeristische beleidsactoren op lokaal, provinciaal en (in mindere mate) Vlaams 
niveau vastleggen.29   

Het participatieve proces waarvan dit plan het uiteindelijke resultaat is, vormt een goede basis om dit 
afsprakenkader te creëren.  Dit hoeft niet meteen een allesomvattend afsprakenkader te betreffen. Zo zal het 
bijvoorbeeld nodig zijn om per beleidsdomein afspraken te maken met de verschillende actoren die actief zijn 
binnen deze domeinen en dit op verschillende niveaus. Elk beleidsdomein is immers anders georganiseerd. 
Denken we bijvoorbeeld aan de structuren die door de waterwegbeheerder worden gehanteerd waarbij 
Waasland onder verschillende agentschappen, afdelingen en districten valt. Voor het toeristisch kernproduct 
Schelde-Durme-Moervaart is dit nochtans een cruciale partner. Wat het beleidsdomein toerisme betreft, is het 
belangrijk na te gaan wat de mogelijkheden zijn om naast de formele erkenning van dit plan door Toerisme 

                                                      

29  Wat bijvoorbeeld de ambitie van minister Weyts betreft met betrekking tot het netwerk van erfgoedsites in de 
Scheldevallei, is het niet duidelijk of dit door Toerisme Vlaanderen zal geïnitieerd worden of hiervoor naar het provinciale of 
regionale niveau wordt gekeken. 
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Vlaanderen ook afspraken te maken rond bepaalde onderdelen van dit plan. We denken hierbij enerzijds aan 
elementen waar Toerisme Vlaanderen direct betrokken partij is maar ruimer ook aan die onderdelen die 
verband houden met de taakstelling van Toerisme Vlaanderen op basis van de afspraken tussen de provincies 
en Toerisme Vlaanderen.       

4.2. Herdefiniëren van het takenpakket van het regioteam Waasland  

De ambities van dit plan zijn niet min. Er worden verschillende nieuwe beleidslijnen uitgezet, wat noodzaakt 
tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten, zeker wat het regioteam betreft voor wie een 
prominente rol is weggelegd bij de uitvoering van dit plan. De teamleden zullen in een aantal gevallen als 
trekker fungeren en in veel andere gevallen van dichtbij of iets verderaf betrokken zijn bij concrete acties die 
moeten leiden tot de vooropgestelde doelstellingen.  

We gaan in dit plan niet uit van een groeiscenario wat het aantal voltijdse equivalenten van het regioteam 
betreft. We gaan in dit plan verder uit van een team van twee voltijdse equivalanten die niet belast zijn met 
fysieke toeristische onthaaltaken, het beheer van een infokantoor of andere operationele taken gelinkt met 
onthaal. Het realiseren van het huidige plan veronderstelt derhalve dat bepaalde initiatieven en taken worden 
gestopt, geheroriënteerd of teruggeschroefd. Het zwaartepunt in het takenpakket van het regioteam moet 
kernproductontwikkeling en marketing zijn. We gaan er hierbij van uit dat belangrijke marketingtaken via 
Toerisme Oost-Vlaanderen in lijn met dit plan (blijven) verlopen en worden bijgesteld. 

4.3. Stimuleren en initiëren van strategische task forces per toeristisch kernproduct   

Op operationeel vlak organiseren we samenwerking via clusterwerkingen (zie operationele doelstelling 3.1).  
Complementair hieraan is het noodzakelijk in te zetten op strategische task forces met sleutelfiguren binnen 
toerisme en aanverwante beleidsdomeinen en dit per toeristisch kernproduct inclusief de kernproducten in 
wording. Deze strategische taks forces moeten de bakens en grote lijnen uitzetten voor deze kernproducten 
en de realisatie actief opvolgen. Qua samenstelling moet hoog gemikt worden: hoog geplaatste ambtenaren 
en (vertegenwoordigers van) bevoegde politici van de betrokken beleidsdomeinen. Vanuit het beleidsdomein 

toerisme is het wenselijk dat Toerisme Vlaanderen op dit vlak een actieve rol opneemt voor die kernproducten 
die inhoudelijk aansluiten bij het Vlaams merkenbeleid en/of internationaal potentieel hebben. De 
samenkomsten van deze task forces moeten doelgericht zijn en goed voorbereid worden.  

4.4. Versterken van samenwerking met de toerismesector  

Als eindbegunstigde van het toeristisch beleid bekleedt de toeristische sector een zeer belangrijke positie. Tot 
op heden is in het Waasland nog niet echt structureel ingezet op samenwerking met de sector. In zo’n 
samenwerking schuilt nochtans heel wat potentieel. Zeker op vlak van productontwikkeling, onthaal en 
promotie kan de sector een belangrijke bijdrage leveren voor het realiseren van de doelstellingen in dit plan. 
De dynamiek en ondernemerszin die de toeristische sector kenmerkt, zijn waardevolle krachten die we meer 
in synergie met het toeristisch beleid moeten kunnen ontwikkelen en valoriseren. Dergelijke vormen van 
publiek-private samenwerking vragen tijd en wederzijds begrip en vertrouwen. De samenwerking met de sector 
versterken vraagt een volgehouden inspanning en een specifieke aanpak. Om dit op een efficiënte en 
doelgerichte manier te doen, kan er geleerd worden van anderen. Er zijn in verschillende regio’s in het recente 
verleden al proefprojecten en formats ontwikkeld die erop gericht waren de samenwerking met de sector te 
bevorderen en de sector een plaats te geven als volwaardige beleidspartner. Met het Europese project 
Collabor8 was Toerisme Oost-Vlaanderen op dit vlak trouwens een van de voorlopers in Vlaanderen. Uit deze 
ervaringen kunnen relevante lessen worden getrokken om ook in het Waasland een vergelijkbaar traject op te 
starten. Belangrijk hierbij is dat we de focus op de nieuwe toeristische positionering niet uit het oog verliezen. 

 

4.5. Een cultuur van samenwerking stimuleren op ambtelijk en politiek niveau 

Uit het proces dat tot dit plan heeft geleid, bleek dat bij verschillende lokale besturen het gevoel leeft dat het 
regionaal toeristisch beleid in belangrijke mate top-down georiënteerd is. Dit gevoel is deels te verklaren door 
het feit dat toerisme bij lokale besturen op zich geen volwaardig beleidsdomein is. Voor de bevoegde 
schepenen en ambtenaren is toerisme slechts één van de vele domeinen waar ze mee bezig zijn en is 

bovendien het soortelijk gewicht ervan in het Waasland op beleidsmatig vlak algemeen gesproken niet erg 
groot. Verder is er nog de tendens om op administratief/organisatorisch vlak met inhoudelijk ruimere 
beleidsvelden te gaan werken (bvb. toerisme als onderdeel van een dienst/departement/cel/directie vrijetijd), 
waardoor het beleidsdomein toerisme nog meer onder druk komt en/of haar eigenheid dreigt te verliezen. 
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Door een cultuur van samenwerking op ambtelijk en politiek niveau, zowel binnen de steden en gemeenten 
als tussen de lokale besturen, kunnen we ervoor zorgen dat toerisme hoger op de agenda komt te staan. 
Dergelijke samenwerkingen kunnen ertoe leiden dat een en ander vlugger bottom-up wordt doorvertaald en 
op regionaal niveau wordt opgepikt. 
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HOOFDSTUK 5: ACTIEPLAN 

In het vorige hoofdstuk (doelstellingen) gaven we al verschillende aanzetten voor concrete acties. Deze vormen 
samen het actieplan dat het sluitstuk van dit plan vormt.  

Dit actieplan bouwen we op aan de hand van de kernproducten en de kernproducten in wording van het 
Waasland. Dit zijn immers de kapstokken waar we de nieuwe toeristische positionering van de regio aan 
ophangen. We noemen dit de ‘geografische werkterreinen’. Daarnaast onderscheiden we ook nog twee 
‘transversale werkterreinen’: verbindingen tussen de deelgebieden die het Waasland als geheel sterker 
moeten maken, zowel in letterlijke als figuurlijke zin en met inbegrip van de organisatie zelf.  

Elke werkterrein is opgebouwd volgens een vast stramien en in tabelvorm weergegeven. Aan de linkerzijde 
van elke tabel lijsten we de lopende en reeds geplande acties op. We benoemen deze eerst en geven 
vervolgens aan wat de status is van deze acties, welk tijdspad (timing) deze volgen, wat de rol van het 
beleidsdomein toerisme is en welke toeristische beleidsniveaus hierbij betrokken zijn. Aan de rechterzijde 
lijsten we op wat nog ‘te doen’ is. We benoemen dit eerst en vervolgens plakken we hier een indicatieve timing 
op, schuiven we een (potentiële) trekker naar voren en linken we elke actie aan de strategische en operationele 
doelstellingen (SD en OD). 

Waar het toeristisch regioteam Waasland of de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen als 
(potentiële) trekker zijn aangeduid, maken we met de letters A, B, C duidelijk wat de haalbaarheid en prioriteit 
is. We hebben dit gedaan uitgaande van een regioteam bestaande uit 2,8 voltijdse equivalenten die niet belast 
zijn met fysieke onthaaltaken en de huidige personeelsformatie en bestaand takenpakket van Toerisme Oost-
Vlaanderen. Momenteel telt het regioteam 2,8 voltijdse equivalenten maar door het Ambachtelijk Weekend, 
de fysieke onthaaltaken en het dagelijks beheer van het Info.Waasland is de capaciteit voor andere taken in 
de praktijk beperkt tot iets meer dan twee voltijdse equivalenten.  A-acties zijn haalbaar en genieten een hoge 
prioriteit, B-acties zijn acties die ook haalbaar zijn maar waarvan de prioriteit iets lager ligt en C-acties zijn 
acties die op dit moment niet haalbaar zijn omwille van de beperkingen op vlak van personeelsinzet, alhoewel 
ze wél een hoge prioriteit genieten.   

Afsluiten doen we met twee samenvattende matrices. De eerste vat de acties samen waar het toeristisch 
regioteam Waasland en/of de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen als trekker zijn aangeduid. In 
de tweede wordt een overzicht gegeven van welke steden/gemeenten betrokken zijn bij welke werk-terreinen. 
De volgorde waarin alles is opgelijst en genummerd, houdt geen waardeoordeel over het belang of de 
dringendheid van elk werkterrein op zich in. Dat het kernproduct Schelde–Durme–Moervaart potentieel een 
speerpunt is voor de hele regio mag duidelijk zijn. Enerzijds zijn er de lopende en geplande grootschalige 
projecten op het vlak van kernproductontwikkeling. Anderzijds is er de opening die recent op Vlaams niveau 
is gemaakt om vanuit toerisme ook extra in te zetten op de Scheldevallei. De verschillende clusters of 
deelgebieden binnen dit kernproduct zijn elk op zich potentieel erg sterk. Zowel voor de Noordelijke 
Bossengorgeldt als de Bloemenstreek geldt dan weer dat het basispotentieel aanwezig is maar ook dat er nog 
veel werk voor de boeg ligt. Vanuit Waas oogpunt is dit potentieel bovendien geografisch erg geconcentreerd 
en kan het niet los gezien worden van ontwikkelingen in de aangrenzende gebieden (zelfs over de landsgrens) 
die respectievelijk bosrijk zijn of een rijke sierteelttraditie kennen.    

Het actieplan beschouwen we als een leidraad en kompas dat moet helpen om zo goed en zo snel mogelijk 

ons doel te bereiken. Het is geen keurslijf maar een dynamisch werkinstrument dat systematisch moet 
geactualiseerd worden, rekening houdend met een zich continu wijzigende omgeving. Het helpt om regelmatig 
je positie te evalueren en de koers indien nodig bij te sturen.   
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Werkterrein 1: Kernproduct  Schelde – Durme – Moervaart 

Duiding lettercodes te ondernemen acties regioteam Waasland en TOV centraal: 

A: haalbaar met bestaand personeelsbestand en hoge prioriteit 
B: haalbaar met bestaand personeelsbestand maar lage prioriteit 
C: niet haalbaar met bestaand personeelsbestand maar hoge prioriteit 

 

 Lopend en gepland 

 

Status – Timing – Rol van 
toerisme - Betrokken niveaus 

Te doen Timing – Trekker – Kader 30 

Infrastructuur Sigma-plan met op korte termijn 
inrichting en ontsluiting 
Kruibeekse Polders. 
 
 

LEADER Noord Waasland 
 
 
 
 

Strategisch project Schelde sterk 
Merk 
 
 
 

Grensoverschrijdende 
Ontwikkelingsvisie Linieland van 
Waas en Hulst 
 
 
 

Status: In uitvoering 
Timing: 1977 - … 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveau’s: lokaal, regionaal, 
provinciaal  

Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2017 
Rol: uitvoeren deelaspecten 
Niveau’s: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Status: In uitvoering 
(herprioritering in 2015) 
Timing: 2009 - … 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveau’s: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Onderzoeken van de haalbaarheid 
en return on investment van het 
netwerk van erfgoedsites in de 
Scheldevallei.  

 
Opmaak grensoverschrijdend 
geïntegreerd toeristisch 
ontwikkelingsgplan voor het 
gebied Saeftinghe – Meerdonk. 

Opmaak geïntegreerd toeristisch 
ontwikkelingsgplan voor het 
gebied Durme – Moervaart. 
 
 
 

In het Recreatie- en Onthaalplan 
Havenland bijzondere aandacht 
hebben voor de rol en verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
Fort Liefkenshoek. 

 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: Toerisme Vlaanderen? 
op basis van beleidsnota Weyts 
Kader: SD 2 – O.D. 2.1. 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: EGTS Linieland 
Kader: SD 2 – OD 2.1. 

 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: nog te bepalen 
(gezien belang Puyenbroeck voor 
deze cluster is de Provincie 
misschien best geplaatst) 
Kader: SD 2 – OD 2.1 

2014 – 2015 
Trekker: Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen 
Kader: SD 2 – OD 2.1,2.2. 
 

 

                                                      

30  Waar regioteam Waasland wordt vermeld als trekker zal in de praktijk heel vaak nauwe samenwerking met het regioteam Scheldeland en de toeristische partners over de Nederlandse grens nodig zijn gezien 
het grensoverschrijdend karakter van dit kernproduct.  
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Recreatie- en Onthaalplan 
Havenland. 
 
 

 
Water Recreatief Centrum 
Lokeren 
 
 
 

Verhuis Scheldemolen en 
“Hooghuys” van Doel naar 
Prosperdorp 
 

Opwaardering Scheldefront 
Rupelmonde 
 
 

Vernieuwing (privé 
concessionaris) Wilfordkaai 
Temse31 
 
 

Ontwikkeling (privé) Koolputten 
site Waasmunster 
 
 

Inrichting speelbos Kloosterbos 
Wachtebeke rond thema elfen. 

Status: In opmaak 
Timing: 2014 – 2015 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveau’s: lokaal, regionaal 

 
Status: Opmaak subsidiedossier 
Timing: 2013 – 2018 
Rol: trekker (lokaal), begeleiding 
en ondersteuning subsidiedossier 
(regionaal, provinciaal) 

Status: Vergunningsfase 
Timing: 2013 - ??? 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveau: lokaal, regionaal 

Status: Conceptfase 
Timing: 2013 - ??? 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveau: lokaal, regionaal 

Status: In uitvoering 
Timing: 2015 - 2016 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveau: lokaal, regionaal 

Status: Vergunningsfase 
Timing: 2014 - ??? 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveau: lokaal, regionaal 

Status: Conceptfase 
Timing: 2015 - ??? 
Rol: agenderen 
Niveau: lokaal, regionaal 

Ontwikkeling van nieuwe 
lusvormige wandelroutes in die 
delen van het kernproduct waar 
er nog geen zijn en waar er 
kwaliteitsvolle routes kunnen 
gerealiseerd worden (bvb. 
geplande route met 3 lussen in de 
Kruibeekse Polders, een 
verbindingslus tussen 

Rupelmonde en Temse). 

Pleiten voor een versterkt trage 
wegenbeleid in de delen van de 
gebieden Saeftinghe – Meerdonk 
en Durme - Moervaart die 
geselecteerd zijn als zoekzone 
voor de realisatie van een 
wandelnetwerk. 

Ontwikkelen en realiseren van 
een concept dat het mogelijk 
maakt de bestaande lusvormige 
wandelroutes in de Durmevallei 
als één geheel uit te spelen.  

 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal - A 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 
 

 
 
 
 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 
 
 
 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 

                                                      

31 De Wilfordkaai wordt ontwikkeld tot een trekpleister met openbaar karakter waar ruimte wordt voorzien voor groen, parkeergelegenheid, voorzieningen van openbaar nut, publieke ruimte en horeca-activiteiten 
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Evenementen   Ontwikkeling van een inhoudelijk 
ruimer en toeristisch interessanter 
concept voor de 
Scheldehappening. 
 

Op regelmatige basis organiseren 
van een havendag. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: Scaldisnet  
Kader: SD 2 – OD 2.3. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen 
Kader: SD 2 – OD 2.3. 

 

Verhaallijnen   In overleg uitzoeken, uitschrijven 
en visualiseren van 
onderscheidende, relevante en 
geloofwaardige verhaallijnen voor 
het Schelde – Durme – Moervaart 
complex. 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1, SD 4 – OD 
4.4. 

Commerciële producten Inleggen fluisterboot op de Grote 
Geul in Meerdonk 
 
 
 

LEADER Noord Waasland 

Status: In uitvoering 
Timing: 2015 - 2017 
Rol: promoten 
Niveau: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

De gekozen verhaallijnen voor het 
Schelde – Durme – Moervaart 
complex invullen met (bestaande) 
toeristische producten. 

Ontwikkeling, vermarkting en 
commercialisering van nieuwe 
commerciële producten door de 
sector met een ondersteunende, 
stimulerende en faciliterende rol 
voor de officiële toeristische 
instanties. 

Timing: 2015 - 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1, SD 4 – OD 
4.4. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
centrale diensten TOV – C 
Kader: SD 1 – OD 1.5, SD 4 – OD 
4.4. 

Onthaal Strategisch project Schelde sterk 
Merk 
 

 
 

Onthaalplan Havenland. 
 
 
 

Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2017 
Rol: uitvoeren deelaspecten 

Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Status: In opmaak 
Timing: 2014 – 2015 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal 

Opnemen van de veranderingen 
die het kernproduct Schelde – 
Durme – Moervaart ondergaat in 

de opleiding ‘regiogids Waasland’. 

Een traject ontwikkelen dat 
onthaalmedewerkers van de 
diensten voor toerisme en de 
sector in staat stelt op de hoogte 
te blijven van veranderingen in 
het kernproduct Schelde – Durme 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: opleidingverstrekkers 
Kader: SD 1 – OD 1.3. 

 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland – B 
Kader: SD 1 – OD 1.3, SD 4 – OD 
4.4. 
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LEADER Noord Waasland Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

– Moervaart en ervoor zorgt dat 
ze deze ook zelf gaan ontdekken. 

Promotie & Communicatie Tv-fictiereeks “Den Elfde van den 
Elfde”. 
 

 
 

 

Strategisch project Schelde sterk 
Merk 
 
 
 

 

LEADER Noord Waasland 

Status: Geprogrammeerd 
Timing: 2015 – 2016 
Rol: valoriseren 

Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

 

Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2017 
Rol: uitvoeren deelaspecten 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

 

Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inplannen wanneer welke 
verhaallijn - product combinaties 
zullen worden uitgespeeld. 

 

Per combinatie verhaallijn - 
producten32 de juiste “toon/sfeer” 
definiëren (zowel in tekst als in 
beeld) en deze toepassen op de 
promotionele teksten en in nieuw 
beeldmateriaal waarin de 
verschillende beleidsniveaus en 
de sector ook in mee investeren. 

 

De regionale toeristische 
communicatiedragers opbouwen 
rond de kernproducten en 
invullen met de verhaallijn – 
product combinaties en de 
kernproducten ook in de 
toeristische communicatiedrages 
van de steden en gemeenten 
prominent uitspelen. 

 

Acties en campagnes uitwerken 
en inplannen op basis van de 

Timing: 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1. 

 

Timing: 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.4., SD 4 
– OD 4.4. 

 
 

 

 

Timing: 2016 - 2020 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.2. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Timing: 2016 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 

                                                      

32  We nemen aan dat bijvoorbeeld de verhaallijnen voor Havenland en de producten die hier concreet invulling aan geven anders zullen zijn dan deze voor Saeftinghe – Meerdonk, Schelde- en Durmevallei of 
Puyenbroeck – Heidebos – Sinaai enz. In het verlengde kunnen we aannemen dat ook de “toon/sfeer” telkens anders zal zijn. Hetzelfde geldt ook voor het kernproduct Wase steden-as. 
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nieuwe positionering en de 
gekozen PMC’s. 

 

Aanleveren van verhaallijnen, 
toeristische producten en 
promotionele content in functie 
van online marketing en 
persbewerking. 
 

 

Waken over de samenhang 
tussen alle acties en initiatieven 
en erop toezien dat de nieuwe 
positionering consequent wordt 
toegepast. 

 

De private sector structureel 
betrekken bij de promotie van het 
kernproduct Schelde – Durme – 
Moervaart (keuze verhaallijnen en 
combinaties verhaallijn – product, 
bepalen acties en campagnes,…). 

 

Nadenken over rol, vorm, inhoud 
en timing van het toeristisch 
regiodrukwerk rekening houdende 
met de grote veranderingen die 
het kernproduct Schelde – Durme 

– Moervaart zal ondergaan + de 
noodzakelijke vernieuwingen 
initiëren. 

TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 

 

Timing: 2015 – 2020Trekker: 
regioteam Waasland +  TOV 
centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 
 

 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 

 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.2., SD 4 – 
OD 4.4. 
 

 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – B 
Kader: SD 1 – OD 1.3. 

 

Structuren Regionaal Landschap Schelde – 
Durme. 
 

Status: Actief 
Timing: 2006 - … 
Rol: vertegenwoordiging toerisme 

Evalueren en desgevallend pleiten 
voor een bijsturing van en/of 
bijsturing van de eigen 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 3 – OD 3.1. 
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Proces- en overlegstructuur 
Sigma-plan. 
 
 

Proces- en overlegstructuur 
recreatie- en onthaalplan 
Havenland. 
 

EGTS Linieland. 

 

 

+ in de toekomst opvolgen en 
valoriseren project Schelde sterk 
Merk (of via afzonderlijke 
structuren?) 
Niveaus: regionaal 

Status: Actief 
Timing: 2005 - … 
Rol: vertegenwoordiging toerisme 
Niveaus: regionaal, lokaal 

Status: Actief 
Timing: 2014 – 2015 
Rol: vertegenwoordiging toerisme 
Niveaus: regionaal, lokaal 

Status: Actief 
Timing: 2011 - … 
Rol: agenderen, opvolgen en 
valoriseren acties toerisme 
Niveaus: regionaal, lokaal 

betrokkenheid in de bestaande 
‘werkende structuren’ in de 
Schelde- en Durmevallei en 
Havenland. 
 

 
Opzetten en coördineren van een 
‘werkende toeristische structuur’ 
voor het gebied Saeftinghe – 
Meerdonk  

 
 
 
Opzetten en coördineren van een 
‘werkende toeristische structuur’ 
voor het gebied Durme – 
Moervaart. 
 
Opzetten en coördineren van een 
grensoverschrijdende strategische 
taks force toerisme voor het 
kernproduct Schelde – Durme – 
Moervaart. 

 
 
 
 
 
 

Timing 2015 – 2020 
Trekkers: EGTS Linieland 
Kader: SD 1 – OD 1.7, SD 3 – OD 
3.1. 

 
 
 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: Toerisme Waasland + 
regioteam Waasland - A 
Kader: SD 3 – OD 3.1. 
 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 4 – OD 4.3. 
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Werkterrein 2: Kernproduct Wase steden  

Duiding lettercodes te ondernemen acties regioteam Waasland en TOV centraal: 

A: haalbaar met bestaand personeelsbestand en hoge prioriteit 
B: haalbaar met bestaand personeelsbestand maar lage prioriteit 
C: niet haalbaar met bestaand personeelsbestand maar hoge prioriteit 

 

 Lopend en gepland 

 

Status – Timing – Rol van 
toerisme -  Betrokken niveaus 

Te doen Timing – Trekker – Kader 

Infrastructuur Strategisch Beleidsplan Toerisme 
Sint-Niklaas 
 
 
 

Water Recreatief Centrum 
Lokeren 

Herbestemming kasteelgebouwen 
Hof ter Saksen en Hof ter Welle 
 

 

Status: In voorbereiding 
Timing: 2015 – 2016 
Rol: trekker (lokaal), begeleiding 
en ondersteuning opmaak 
(regionaal en provinciaal)  

Status: Zie werkterrein 1. 
 

Status: Planningsfase 
Timing: 2013 – 2018 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal 

Nadruk leggen op 
productontwikkeling en pistes 
ontwikkelen voor de 
herbestemming van de Cipierage 
en het Parochiehuys binnen het 
Strategisch Beleidsplan Toerisme 
Sint-Niklaas. 

Opmaak geïntegreerd 
ontwikkelingsplan Beverse 
kastelen-as 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: Sint-Niklaas 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 
 
 
 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: Beveren 
Kader: SD 2 – OD 2.1. 

Evenementen Strategisch Beleidsplan Toerisme 
Sint-Niklaas 

Jaarlijkse kunsttentoonstelling 
Beukenhofpark Lokeren 

Zie infrastructuur.  
 

Status: In voorbereiding 
Timing: 2015 - … 
Rol: promoten 
Niveaus: lokaal, regionaal, 

provinciaal 

 

 

Specifiek aandacht besteden aan 
het toeristisch potentieel van het 
evenementenbeleid van Sint-
Niklaas in het Strategisch 
Beleidsplan Toerisme Sint-Niklaas.  

Verder ontwikkelen en uitspelen 

van het levendige karakter van de 
drie Wase steden. 
 

Bijzondere aandacht hebben voor 
het evenementieel potentieel van 
de Beverse kastelen-as als 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: Sint-Niklaas 
Kader: SD 2 – OD 2.3. 
 
 

Timing: 2015 – 2020 

Trekker: Sint-Niklaas, Lokeren en 
Beveren 
Kader: SD 2 - OD 2.3. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: Beveren 
Kader: SD 2 – OD 2.3. 
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onderdeel van een geïntegreerd 
ontwikkelingsplan (zie 
infrastructuur). 
 

Verhaallijnen   In overleg uitzoeken, uitschrijven 
en visualiseren van 
onderscheidende, relevante en 
geloofwaardige verhaallijnen voor 
het kernproduct Wase steden as. 
 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., SD 4 – 
OD 4.4. 

Commerciële producten Strategisch Beleidsplan Toerisme 
Sint-Niklaas 

Zie infrastructuur. De gekozen verhaallijnen (zie 
verder) voor het kernproduct 
Wase steden-as invullen met 
(bestaande) toeristische 
producten. 

Ontwikkeling, vermarkting en 
commercialisering van nieuwe 
commerciële producten door de 
sector met een ondersteunende, 
stimulerende en faciliterende rol 
voor de officiële toeristische 
instanties. 
 

Timing: 2015 - 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., SD 4 – 
OD 4.4. 

 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.5., SD 4 – 
OD 4.4. 

Onthaal Verhuis dienst voor toerisme Sint-
Niklaas 
 
 

Strategisch Beleidsplan Toerisme 
Sint-Niklaas 

Status: In voorbereiding 
Timing: 2015 – 2016 
Rol: trekker (lokaal), huisvesting 
regioteam (regionaal, provinciaal) 

Zie infrastructuur. 

De vernetwerking van het onthaal 
in het Strategisch Beleidsplan 
Toerisme Sint-Niklaas in detail 
uitwerken. 

Opnemen van de veranderingen 
die het kernproduct Wase steden 

as ondergaat in de opleiding 
‘regiogids Waasland’. 

Een traject ontwikkelen dat 
onthaalmedewerkers van de 
diensten voor toerisme en de 
sector in staat stelt op de hoogte 
te blijven van de veranderingen 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: Sint-Niklaas 
Kader: SD 2 – OD 2.2., SD 2 – 
OD 2.4. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: opleidingverstrekkers 

Kader: SD 1 – OD 1.3. 

 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland – B 
Kader: SD 1 – OD 1.3., SD 4 – 
OD 4.4. 
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die het kernproduct Wase steden 
as ondergaat en ervoor zorgt dat 
ze deze ook zelf gaan ontdekken. 

Promotie & Communicatie Strategisch Beleidsplan Toerisme 
Sint-Niklaas 

Zie infrastructuur. De synergiën tussen toerisme en 
stadspromotie onderzoeken 
binnen het Strategisch 
Beleidsplan Toerisme Sint-Niklaas. 

Inplannen wanneer welke 
verhaallijn - product combinaties 
zullen worden uitgespeeld. 

Per combinatie verhaallijn – 
producten de juiste “toon/sfeer” 
definiëren zowel in tekst als in 
beeld en deze toepassen op de 
promotionele teksten en in nieuw 
beeldmateriaal (statisch en 
bewegend) waarin de 
verschillende beleidsniveaus en 
de sector ook in mee investeren. 

De regionale toeristische 
communicatiedragers opbouwen 
rond de kernproducten en 
invullen met de verhaallijn/ 
product-combinaties. 
De kernproducten ook in de 
toeristische communicatiedragers 
van de steden en gemeenten 
prominent uitspelen. 

Acties en campagnes uitwerken 
en inplannen op basis van de 
nieuwe positionering en de 
gekozen PMC’s. 

Aanleveren van verhaallijnen, 
toeristische producten en 
promotionele content met 
betrekking tot de Wase steden as 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: Sint-Niklaas 
Kader: SD 4 – OD 4.5. 
 

Timing: 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1. 

Timing: 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.4., SD 4 
– OD 4.4. 
 
 
 
 
 

Timing: 2016 - 2020 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.2. 
 
 
 
 
 
 

Timing: 2016 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – A 
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in functie van online marketing en 
persbewerking. 

Waken over de samenhang 
tussen alle acties en initiatieven 
en erop toezien dat de nieuwe 
positionering consequent wordt 
toegepast. 

De private sector structureel 
betrekken bij de promotie van het 
kernproduct Wase steden as 
(keuze verhaallijnen en 
combinaties verhaallijn/product, 
bepalen acties en campagnes,…). 

Nadenken over de rol, vorm, 
inhoud en timing van het 
toeristisch regiodrukwerk 
rekening houdende met de grote 
veranderingen die het 
kernproduct Wase steden as zal 

ondergaan en de noodzakelijke 
vernieuwingen initiëren. 

Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 

 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.2., SD 4 – 
OD 4.4. 
 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: Regioteam Waasland + 
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.3. 

Structuren   Opzetten van een ‘werkende 
toeristische structuur’ voor het 
kernproduct Wase steden as. 
 
 
 

Opzetten en coördineren van een 
strategische task force toerisme 
voor het kernproduct Wase 
steden as. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: nog te bepalen (kan 
misschien binnen de schoot van 
bestaande regionale structuren 
zoals Interwaas, WACCO e.d.m.) 
Kader: SD 3 – OD 3.1. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: nog te bepalen (ref. 
bovenstaande) 
Kader: SD 4 – OD 4.3 
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Werkterrein 3: Kernproduct in wording Noordelijke Bossengordel 

Duiding lettercodes te ondernemen acties regioteam Waasland en TOV centraal: 

A: haalbaar met bestaand personeelsbestand en hoge prioriteit 
B: haalbaar met bestaand personeelsbestand maar lage prioriteit 
C: niet haalbaar met bestaand personeelsbestand maar hoge prioriteit 

 

 Lopend en gepland 

 

Status – Timing – Rol van 
toerisme - Betrokken niveaus 

Te doen Timing – Trekker – Kader 33 

Infrastructuur LEADER Noord Waasland 
 
 
 
 

Grensoverschrijdende 
Ontwikkelingsvisie Linieland van 
Waas en Hulst 
 
 
 

 
 

 

Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Status: In uitvoering 
(herprioritisering in 2015) 
Timing: 2009 - … 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Opmaak grensoverschrijdend 
geïntegreerd toeristisch 
ontwikkelingsplan voor de 
Noordelijke Bossengordel. 

 
 
Realisatie groenrecreatieve 
verbindingen tussen de gebieden 
Groene Putten en Stropersbos. 
 

Pleiten voor een versterkt trage 
wegenbeleid in die delen die 
geselecteerd zijn als zoekzone 
voor de realisatie van een 
wandelnetwerk. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: EGTS Linieland 
Kader: SD 2 – OD 2.1. 

 
 
 
Timing: 2015 - … 
Trekker: Gemeenten Sint-Gillis-
Waas en Stekene 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal - A 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 

Evenementen   Een gevarieerd 
activiteitenprogramma 
organiseren en de Noordelijke 

Bossengordel promotioneel 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: Agentschap Natuur & 
Bos 

Kader: SD 2 – OD 2.3. 

                                                      

33  Waar regioteam Waasland wordt vermeld als trekker zal in de praktijk heel vaak nauwe samenwerking met het regioteam Scheldeland en de toeristische partners over de Nederlandse grens nodig zijn gezien 
het grensoverschrijdend karakter van dit kernproduct.  
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uitspelen naar aanleiding van de 
Week van het Bos 

Verhaallijnen   In overleg uitzoeken, uitschrijven 
en visualiseren van 
onderscheidende, relevante en 
geloofwaardige verhaallijnen voor 
de Noordelijke Bossengordel.  

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., SD 4 – 
OD 4.4. 

Commerciële producten LEADER Noord Waasland Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

 

De gekozen verhaallijnen voor de 
Noordelijke Bossengordel invullen 
met (bestaande) toeristische 
producten. 

Ontwikkeling, vermarkting en 
commercialisering van nieuwe 
commerciële producten door de 
sector met een ondersteunende, 
stimulerende en faciliterende rol 
voor de officiële toeristische 
instanties. 

Timing: 2015 - 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., SD 4 – 
OD 4.4. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
centrale diensten TOV – C 
Kader: SD 1 – OD 1.5., SD 4 – 
OD 4.4. 

Onthaal LEADER Noord Waasland Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

 

Opnemen van de veranderingen 
die het kernproduct Noordelijke 
Bossengordel ondergaat in de 
opleiding ‘regiogids Waasland’. 

Een traject ontwikkelen dat 
onthaalmedewerkers van de 
diensten voor toerisme en de 
sector in staat stelt op de hoogte 

te blijven van in  het kernproduct 
Noordelijke Bossengordel en 
ervoor zorgt dat ze deze ook zelf 
gaan ontdekken. 

Uitbouw Klingspoor als 
toegangspoort voor het 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: opleidingverstrekkers 
Kader: SD 1 – OD 1.3. 

 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland – B 
Kader: SD 1 – OD 1.3., SD 4 – 
OD 4.4. 
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grensoverschrijdende gebied 
Groene Putten – Stropersbos. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: Sint-Gillis-Waas 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 

Promotie & Communicatie LEADER Noord Waasland Status: Goedgekeurd 
Timing: 2015 – 2020 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Inplannen wanneer welke 
verhaallijn - product combinaties 
zullen worden uitgespeeld. 

Per  combinatie verhaallijn - 
producten34 de juiste “toon/sfeer” 
definiëren (zowel in tekst als in 
beeld) en deze toepassen op de 
promotionele teksten en in nieuw 
beeldmateriaal waarin de 
verschillende beleidsniveaus en 
de sector ook in mee investeren. 

De regionale toeristische 
communicatiedragers opbouwen 
rond de kernproducten en 
invullen met de verhaallijn – 

product combinaties en de 
kernproducten ook in de 
toeristische communicatiedrages 
van de steden en gemeenten 
prominent uitspelen. 

Acties en campagnes uitwerken 
en inplannen op basis van de 
nieuwe positionering en de 
gekozen PMC’s. 

Aanleveren van verhaallijnen, 
toeristische producten en 

promotionele content met 
betrekking tot het kernproduct 
Noordelijke Bossengordel in 

Timing: 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1. 

Timing: 2016 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.4., SD 4 
– OD 4.4. 

 
 

 

Timing: 2016 - 2020 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.2. 
 
 
 
 
 
 

Timing: 2016 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 

Timing: 2015 – 2020Trekker: 
regioteam Waasland +  TOV 
centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 

                                                      

34  We nemen aan dat bijvoorbeeld de verhaallijnen voor Havenland en de producten die hier concreet invulling aan geven anders zullen zijn dan deze voor Saeftinghe – Meerdonk, Schelde- en Durmevallei of 
Puyenbroeck – Heidebos – Sinaai enz. In het verlengde kunnen we aannemen dat ook de “toon/sfeer” telkens anders zal zijn. Hetzelfde geldt ook voor het kernproduct Wase steden-as. 
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functie van online marketing en 
persbewerking. 

Waken over de samenhang 
tussen alle acties en initiatieven 
en erop toezien dat de nieuwe 
positionering consequent wordt 
toegepast. 

De private sector structureel 
betrekken bij de promotie van het 
kernproduct Noordelijke 
Bossengordel (keuze verhaallijnen 
en combinaties verhaallijn – 
product, bepalen acties en 
campagnes,…). 

Nadenken over rol, vorm, inhoud 
en timing van het toeristisch 
regiodrukwerk rekening houdende 
met de grote veranderingen die 
het kernproduct Noordelijke 
Bossengordel ondergaan + de 
noodzakelijke vernieuwingen 
initiëren. 

 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.2., SD 4 – 
OD 4.4. 
 

 
Timing: 2015 – 2016 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – B 
Kader: SD 1 – OD 1.3. 
 
 
 
 

 

Structuren EGTS Linieland. 

 

 

Status: Actief 
Timing: 2011 - … 
Rol: agenderen, opvolgen en 
valoriseren acties toerisme 
Niveaus: regionaal, lokaal 

Opzetten en coördineren van 
grensoverschrijdende ‘werkende 
toeristische structuren” voor de 
Noordelijke Bossengordel.  

 
 

Timing 2015 – 2020 
Trekker: EGTS Linieland 
Kader: SD 1 – OD 1.7, SD 3 – OD 
3.1. 
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Werkterrein 4: Kernproduct in wording Bloemenstreek 

Duiding lettercodes te ondernemen acties regioteam Waasland en TOV centraal: 

A: haalbaar met bestaand personeelsbestand en hoge prioriteit 
B: haalbaar met bestaand personeelsbestand maar lage prioriteit 
C: niet haalbaar met bestaand personeelsbestand maar hoge prioriteit 

 

 Lopend  en gepland 

 

Status – Timing – Rol van 
toerisme - Betrokken niveaus 

Te doen Timing – Trekker – Kader35 

Infrastructuur  

 

 Uitklaren visie op en haalbaarheid 
van uitbouw permanente 
toeristische bezoekersattracties 
rond sierteelt in traject parallel 
aan project “B(l)oeind Oost-
Vlaanderen” inclusief een 
eventuele rol van Puyenbroeck. 

 

Timing: 2015 – 2017 
Trekker: TOV centraal – C 
Kader: SD 2 – OD 2.1., 2.2 

Evenementen Project “B(l)oeiend Oost-
Vlaanderen” 

Status: Projectdossier ingediend 
Timing: 2016 – 2017 
Rol: trekker (provinciaal), 
ondersteunen en uitvoeren 
deelaspecten (regionaal, lokaal36) 

Uitklaren wat de meerwaarde is 
van de verschillende bestaande 
evenementen rond het 
sierteeltgebeuren binnen het 
project “B(l)oeiend Oost-
Vlaanderen”.  

Timing: 2015 – 2017 
Trekker: TOV centraal – C 
Kader: SD 2 – OD 2.1., 2.2. 

Commerciële producten De gekozen verhaallijnen voor de 
Bloemenstreek invullen met 
(bestaande) toeristische 
producten. 

Timing: 2015 - 2017 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., SD 4 – 
OD 4.4. 

                                                      

35  Gezien het regiogrensoverschrijdend karakter van dit kernproduct en de link met Gent zijn de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen het best geplaatst om trekker te zijn voor verschillende acties 
die voor de Bloemenstreek worden ontwikkeld. Dit steeds in nauw overleg met het regioteam Waasland en Toerisme Waasland. 

36  Bij de indiening van het projectdossier had de Gemeente Lochristi nog geen engagementsverklaring ondertekend. Bij het project zijn verschillende partners (zowel publiek als privé) betrokken. De inhoud van 
het project vormt objectief gezien een heel goede basis voor de verdere toeristische ontwikkeling en promotie van het sierteeltgebeuren.  
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Ontwikkeling, vermarkting en 
commercialisering van nieuwe 
commerciële producten door de 
sector. Een ondersteunende, 
stimulerende en faciliterende rol 
voor de officiële toeristische 
instanties. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.5., SD – OD 
4.4. 

Onthaal Opnemen van de veranderingen 
die het kernproduct 
Bloemenstreek ondergaat in de 
opleiding ‘regiogids Waasland’. 

Een traject ontwikkelen dat 
onthaalmedewerkers van de 
diensten voor toerisme en de 
sector in staat stelt op de hoogte 
te blijven van de veranderingen 
die het kernproduct 
Bloemenstreek ondergaat en 
ervoor zorgt dat ze deze ook zelf 
gaan ontdekken. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: opleidingsverstrekkers 
Kader: SD 1 – OD 1.3. 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal – B 
Kader: SD 1 – OD 1.3., SD 4 – 
OD 4.4. 

Promotie & Communicatie Inplannen wanneer welke 
verhaallijn - product combinaties 
zullen worden uitgespeeld. 

Per verhaallijn/product-
combinatie de juiste “toon/sfeer” 
definiëren zowel in tekst als in 
beeld en deze toepassen op de 
promotionele teksten en in nieuw 
beeldmateriaal (statisch en 

bewegend) waarin de 
verschillende beleidsniveaus en 
de sector ook in mee investeren. 

De regionale toeristische 
communicatiedragers opbouwen 
rond de kernproducten en 
invullen met de verhaallijn – 

Timing: 2015 - 2016 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1. 

Timing: 2016 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.4., SD 4 
– OD 4.4. 

 

 

 
 
Timing: 2016 - 2020 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., 1.2. 
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product combinaties. 
De kernproducten ook in 
toeristische communicatiedrages 
van de steden en gemeenten 
prominent uitspelen. 

Acties en campagnes uitwerken 
en inplannen op basis van de 
nieuwe positionering en de 
gekozen PMC’s. 

Aanleveren van verhaallijnen, 
toeristische producten en 
promotionele content met 
betrekking tot het kernproduct 
Bloemenstreek in functie van 
online marketing en 
persbewerking. 

Waken over de samenhang 
tussen alle acties en initiatieven 
en erop toezien dat de nieuwe 

positionering consequent wordt 
toegepast. 

De private sector structureel 
betrekken bij de promotie van de 
Bloemenstreek (keuze 
verhaallijnen en combinaties 
verhaallijn – product, bepalen 
acties en campagnes,…). 

Nadenken over de rol, vorm, 
inhoud en timing van het 
toeristisch regiodrukwerk 
rekening houdende met de grote 
veranderingen die het 
kernproduct Bloemenstreek zal  
ondergaan en de noodzakelijke 
vernieuwingen initiëren. 

 
 
 
 

 
Timing: 2016 – 2020 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 
 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 

 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.2., SD 4 – 
OD 4.4. 
 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – B 
Kader: SD 1 – OD 1.3. 
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Verhaallijnen   In overleg uitzoeken, uitschrijven 
en visualiseren van 
onderscheidende, relevante en 
geloofwaardige verhaallijnen voor 
het kernproduct Bloemenstreek 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: TOV centraal – A 
Kader: SD 1 – OD 1.1., SD 4 – 
OD 4.4. 

Structuren Projectstructuur “B(l)oeiend Oost-
Vlaanderen”37 

Status: Opgestart in functie van 
projectdossier 

Timing: 2014 - ??? 
Rol: trekker (provinciaal), 
vertegenwoordiging toerisme 
(regionaal, lokaal) 

  

 

                                                      

37 Op voorwaarde dat de Gemeente Lochristi zich alsnog aansluit bij het project. Binnen de projectstructuur zou de samenwerking tussen Lochristi en Wetteren die is opgestart met de Floraliëntocht een sterkere 
onderbouw en ondersteuning kunnen krijgen. 
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Werkterrein 5:  Verbindingen 

Duiding lettercodes acties regioteam Waasland en TOV centraal: 

A: haalbaar met bestaand personeelsbestand en hoge prioriteit 
B: haalbaar met bestaand personeelsbestand maar lage prioriteit 
C: niet haalbaar met bestaand personeelsbestand maar hoge prioriteit 

 

 Lopend & gepland Status – Timing – Rol van 
toerisme - Betrokken niveaus 

Te doen Timing – Trekker – Kader 

Infrastructuur Inrichting fietspad oude 
spoorlijn Moerbeke – 
Wachtebeke en Moervaart 
 
 

Verbetering toegankelijkheid 
stiltegebied Klein-Sinaai voor 
fietsers en wandelaars 

 

Status: conceptfase 
Timing: 2014 - ??? 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Status: conceptfase 
Timing: 2013 – 2018 
Rol: opvolgen en valoriseren 
Niveaus: lokaal, regionaal, 
provinciaal 

Nieuwe fietsverbindingen met een 
meerwaarde opnemen in het 
fietsnetwerk en de planning 
hieromtrent ruim op voorhand 
communiceren naar alle 
betrokkenen. 

Verder optimaliseren van de 
randinfrastructuur (incl. beleving) 
langs het fietsnetwerk. 
 
Stimuleren bijkomend logiesaanbod 
gericht op korte recreatieve 
verblijven van vriendengroepen en 
grotere families. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal - A 
Kader: SD 2 – OD 2.5. 
 
 

 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal - A 
Kader: SD 2 – OD 2.5. 
 
2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland – C 
Kader: SD 2 – OD 2.2. 

Evenementen   De inspanningen van Toerisme 
Waasland en het regioteam met 
betrekking tot het Ambachtelijk 
Weekend heroriënteren richting de 
ondersteuning een nieuw wervend 
en verbindend toeristisch 
evenement/tijdelijk product (kan 
jaarlijks terugkerend maar ook elk 
jaar een ander zijn) 

 
 

Timing: 2015 – 2017 
Trekker: Toerisme Waasland + 
regioteam Waasland – A 
Kader: SD 1 – OD 1.6., SD 2 – OD 
2.5. 
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Organiseren van evenementen en 
ontwikkelen van tijdelijke producten 
die  wervend, toeristisch relevant 
en inhoudelijk onlosmakelijk met 
het Waasland verbonden zijn.  

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regionale en lokale 
organisaties en instanties 
Kader: SD 2 – OD 2.5. 

Verhaallijnen   Uitwerken van de “streekspecials” 
Reynaert, Mercator, Ballonvaart, 
Staats-Spaanse-Linies, het 
Grensgegeven, de Fortengordel en 
de Textielnijverheid. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: organisaties en 
instanties actief rond de 
respectieve “streekspecials” + 
regioteam Waasland – B 
Kader: SD 1 – OD 1.6. 

Commerciële producten   Ontwikkeling, vermarkting en 
commercialisering van nieuwe 
commerciële producten rond de 
productlijn fietsen door de sector. 
Ondersteunende, stimulerende en 
faciliterende rol voor de officiële 
toeristische instanties. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
TOV centraal – B 
Kader: SD 1 – OD 1.6., SD 4 – OD 
4.4. 
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Onthaal   Vernetwerking van het fysiek 
toeristisch onthaal door een traject 
op te zetten dat: 

1. de sector toelaat hun taken op 
vlak van onthaal naar behoren te 
vervullen;   

2. tot goede en gedragen 

taakafspraken tussen de 
verschillende beleidsniveaus en 
betrokkenen leidt. 

Ontwikkelen en inhoudelijk 
(gedeeltelijk) beheren van de 
instrumenten die nodig zijn om in 
een degelijk online onthaal te 
voorzien. 

Op lokaal niveau inpassen van het 
online onthaalinstrumentaerium in 
eigen website en opnemen van 
bepaalde taken op vlak van 
contentbeheer. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland + 
TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.3., SD 2 – OD 
2.4., SD 3 – OD 3.2., SD 4 – OD 
4.4. 
 
 
 
 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal + 
regioteam Waasland – A 
Kader: SD 3 – OD 3.2. 
 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: TOV centraal + 
regioteam Waasland – C 

Kader: SD 3 – OD 3.2., SD 4 – OD 
4.4. 

Promotie & Communicatie  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Stroomlijnen en upgraden van de  
toeristische publicaties en 
toeristische webpagina’s van de 
steden en gemeenten. 

Uitwerken en gericht uitspelen van 
de productlijn fietsen. 
 
 

Heroriënteren van het jaarlijks 
‘Open deur’-event rekening 
houdende met de doelstellingen van 
dit beleidsplan. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – C 
Kader: SD 1 – OD 1.2. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland +  
TOV centraal – B 
Kader: SD 1 – OD 1.6. 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: regioteam Waasland 
- A  
Kader: SD 3 – OD 3.3. 
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Gericht uitspelen van toeristische 
producten van de sector rond de 
“streekspecials”. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland – B 
Kader: SD 1 – OD 1.6. 

Structuren   Opzetten van een ‘werkende 
toeristische structuur’ rond de 
verbindende productlijn fietsen. 
 

Opzetten van projectmatige en 
tijdelijke ‘werkende cluster-
structuren’ in functie van toeristisch 
relevante en regionaal verbindende 
evenementen, tijdelijke producten 
en “streekspecials”. 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland - B 
Kader: SD 3 – OD 3.1. 

 

Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regionale en lokale 
partners 
Kader: SD 3 – OD 3.1. 
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Werkterrein 6: Organisatie 

Duiding lettercodes acties regioteam Waasland en TOV centraal: 

A: haalbaar met bestaand personeelsbestand en hoge prioriteit 
B: haalbaar met bestaand personeelsbestand maar lage prioriteit 
C: niet haalbaar met bestaand personeelsbestand maar hoge prioriteit 

 

 Lopen en gepland Status – Timing – Rol van  
toerisme - Betrokken niveaus 

Te doen Timing – Trekker – Kader 

Infrastructuur 

 

  Nagaan bij Toerisme Vlaanderen 
of, naast de formele erkenning 
van dit plan, ook afspraken te 
maken zijn rond bepaalde 
onderdelen van dit plan. 

Creëren van draagvlak en 
commitment voor de uitvoering 
van dit beleidsplan bij de 
verschillende direct betrokken 
beleidsniveaus en beleids-
domeinen. 

Takenpakket van het regioteam 
Waasland herdefiniëren op basis 
van dit plan, ervan uitgaande dat 
er in verhouding meer tijd moet 
gaan naar kernproduct-
ontwikkeling en marketing, en dit 
rekening houdend met een 

personeelsbestand van 2 VTE. 

Stimuleren van een cultuur van 
samenwerking op ambtelijk en 
politiek niveau rond het 
beleidsdomein toerisme binnen de 
lokale besturen zelf en tussen 
steden en gemeenten. 

Timing: 2015 – 2016 
Trekker: TOV  centraal – A 
Kader: SD 4 – OD 4.1. 

 
Timing: 2015 – 2017 
Trekker: regioteam Waasland + 

TOV centraal – A 
Kader: SD 4 – OD 4.1. 
 
 

Timing: 2015 – 2017 
Trekker: regiocoördinator 
Waasland + TOV centraal – A 
Kader: SD 4 – OD 4.2. 
 
 
 
 
 
Timing: 2015 – 2020 
Trekker: regioteam Waasland – A 
Kader: SD 4 – OD 4.5. 

Evenementen 

 

  

Commerciële producten 

 

  

Onthaal 

 

  

Promotie & Communicatie   
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Overzicht acties regioteam Waasland en centrale diensten Toerisme Oost-Vlaanderen 

Duiding lettercodes: 

A: haalbaar met bestaand personeelsbestand en hoge prioriteit 
B: haalbaar met bestaand personeelsbestand maar lage prioriteit 
C: niet haalbaar met bestaand personeelsbestand maar hoge prioriteit 

 

Acties volgens haalbaarheid en prioriteit 38 Timing 

A Per kernproduct in overleg uitzoeken, uitschrijven en visualiseren van onderscheidende, relevante en geloofwaardige verhaallijnen. 

De gekozen verhaallijnen per kernproduct invullen met (bestaande) toeristische producten. 

Evalueren en (trachten) bijsturen van de eigen betrokkenheid in de bestaande ‘werkende structuren’ in de Schelde- en Durmevallei en Havenland. 

Heroriënteren van het jaarlijks ‘Open deur’-event rekening houdend met de doelstellingen van dit beleidsplan. 

Nagaan bij Toerisme Vlaanderen wat de mogelijkheden zijn om, naast de formele erkenning van dit plan, ook afspraken te maken rond bepaalde 
onderdelen van dit plan. 

De inspanningen van Toerisme Waasland en het regioteam Waasland met betrekking tot het Ambachtelijk Weekend heroriënteren richting de 
ondersteuning van een nieuw regionaal wervend en verbindend toeristisch evenement/tijdelijk product (kan jaarlijks terugkerend maar kan ook jaarlijks 
een ander zijn). 

Creëren van draagvlak en commitment voor de uitvoering van dit beleidsplan bij de verschillende direct betrokken beleidsniveaus en beleidsdomeinen. 

Herdefiniëren van het takenpakket van het regioteam Waasland op basis van dit plan, uitgaande van: 
1. de doelstelling dat er in verhouding meer tijd moet worden besteed aan kernproductontwikkeling en marketing  
2. een regioteam dat 2 voltijdse equivalenten telt die niet belast zijn met de organisatie van evenementen, fysieke onthaaltaken, het beheer van een 
fysiek toeristisch onthaalpunt39 

Ontwikkelen van nieuwe lusvormige wandelroutes in die delen van het kernproduct Schelde – Durme – Moervaart  waar er nog geen zijn en waar er  
kwaliteitsvolle routes kunnen gerealiseerd worden (bvb. geplande route met 4 lussen in de Kruibeekse Polders). 

Ontwikkelen en realiseren van een concept dat het mogelijk maakt de bestaande lusvormige wandelroutes in de Durmevallei als één geheel uit te spelen. 

2015 – 2016 

 

 

 

 
 

2015 – 2017 
 

 

 
 
 

 
 
2015 – 2020 
 

 

                                                      

38   A: haalbaar en geniet een hoge prioriteit – B: haalbaar maar de prioriteit ligt iets lager – C: niet haalbaar omwille van de beperkingen op vlak van  
personeelsinzet maar geniet wel hoge prioriteit. 

39 Momenteel bestaat het regioteam uit 2,8 voltijdse equivalenten maar is het regioteam ook belast met fysieke onthaaltaken en het beheer van het Info.Waasland. 
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Pleiten voor een versterkt trage wegenbeleid in die delen van het Waasland die geselecteerd zijn als zoekzone voor de realisatie van een wandelnetwerk. 

Aanleveren van verhaallijnen, toeristische producten en promotionele content met betrekking tot de kernproducten in functie van online marketing en 
persbewerking. 

Waken over de samenhang tussen alle promotionele en communicatieve acties en initiatieven op de verschillende beleidsniveaus en erop toezien dat de 
nieuwe positionering consequent wordt toegepast. 

Opzetten en coördineren van een ‘werkende toeristische structuur’ voor het gebied Durme – Moervaart binnen het kernproduct Schelde – Durme – 
Moervaart  

Opzetten en coördineren van een grensoverschrijdende strategische taks force toerisme voor het kernproduct Schelde – Durme – Moervaart. 

Nieuwe fietsverbindingen met een meerwaarde opnemen in het fietsnetwerk en de planning hieromtrent ruim op voorhand communiceren naar alle 
betrokkenen. 

Systematisch verder optimaliseren van de randinfrastructuur en verhogen van de beleving langs het fietsnetwerk. 

Ontwikkelen en inhoudelijk (gedeeltelijk) beheren van de instrumenten die nodig zijn om in een degelijk online onthaal te voorzien. 

Creëren van een gedragen kader voor de uitvoering van dit beleidsplan tussen de verschillende beleidsniveaus binnen de regio en tussen het 
beleidsdomein toerisme en de andere betrokken beleidsdomeinen. 

Stimuleren van een cultuur van samenwerking op ambtelijk en politiek niveau rond het beleidsdomein toerisme binnen de lokale besturen zelf en tussen 

steden en gemeenten. 

Per verhaallijn – product combinatie de juiste “toon/sfeer” definiëren zowel in tekst als in beeld en deze toepassen op de promotionele teksten en in 
nieuw beeldmateriaal (statisch en bewegend) waarin de verschillende beleidsniveaus en de sector ook in mee investeren. 

Per kernproduct inplannen wanneer welke verhaallijn-productcombinaties zullen worden uitgespeeld. 

De regionale toeristische communicatiedragers opbouwen rond de kernproducten en invullen met de verhaallijn-productcombinaties en de kernproducten 
ook in de toeristische communicatiedrages van de steden en gemeenten prominent uitspelen. 

Promotionele en communicatieve acties en campagnes uitwerken en inplannen op basis van de nieuwe positionering en de gekozen PMC’s. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

2016 
 

 

2016 – 2020 
 
 

B Een traject ontwikkelen dat onthaalmedewerkers van diensten voor toerisme alsook de sector in staat stelt op de hoogte te blijven van veranderingen in 
de kernproducten en ervoor zorgt dat ze deze ook zelf gaan ontdekken. 

Nadenken over de rol, vorm, inhoud en timing van het toeristisch regiodrukwerk, rekening houdende met de grote veranderingen die de kernproducten 
zullen ondergaan en de noodzakelijke vernieuwingen initiëren. 

2015 – 2020 
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Promotioneel en communicatief uitspelen van de “streekspecials” Reynaert, Mercator, Ballonvaart, Staats-Spaanse-Linies, het Grensgegeven, de 
Fortengordel en de Textielnijverheid.40 

Ontwikkeling, vermarkting en commercialisering van nieuwe commerciële producten rond de productlijn fietsen door de sector met een ondersteunende, 
stimulerende en faciliterende rol voor de officiële toeristische instanties. 

Promotioneel en communicatief uitwerken en gericht uitspelen van de productlijn fietsen. 

Opzetten van een ‘werkende toeristische structuur’ rond de verbindende productlijn fietsen. 

C Uitklaren visie op en haalbaarheid van permanente toeristische bezoekersattracties rond sierteelt binnen het project “B(l)oeind Oost-Vlaanderen” inclusief 
de eventuele rol van Puyenbroeck. 

Uitklaren wat de meerwaarde is van de verschillende bestaande evenementen rond het sierteeltgebeuren binnen het project “B(l)oeiend Oost-
Vlaanderen”. 

Per kernproduct ontwikkelen, vermarkten en commercialiseren van nieuwe commerciële producten door de sector + daarbij een ondersteunende, 
stimulerende en faciliterende rol voor de officiële toeristische instanties. 

De sector structureel betrekken bij de promotie van de kernproducten. 

Het stimuleren van bijkomend logiesaanbod gericht op korte recreatieve verblijven door vriendengroepen en grotere families. 

Vernetwerking van het fysiek toeristisch onthaal door een traject op te zetten dat: 

1. de sector toelaat hun taken op vlak van onthaal naar behoren te vervullen;   
2. tot goede en gedragen taakafspraken tussen de verschillende beleidsniveaus en betrokkenen leidt. 

Stroomlijnen en upgraden van toeristische publicaties en toeristische webpagina’s van de steden en gemeenten. 

Op lokaal niveau inpassen van het online onthaalinstrumentarium in de eigen website en opnemen van bepaalde taken op vlak van contentbeheer. 

2015 – 2017 
 

 

2015 – 2020 

 

                                                      

40 Op voorwaarde dat de “streekspecial” in kwestie inhoudelijk door één of meerdere sterke partners wordt gedragen en toeristisch inhoudelijk is uitgewerkt. 
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Overzicht betrokkenheid steden en gemeenten per werkterrein 

 Kernproduct  
Schelde-Durme-

Moervaart 

Kernproduct  
Wase steden  

Kernproduct in 
wording 

Noordelijke 
Bossengordel 

Kernproduct in 
wording 

Bloemenstreek 41 

Verbindingen Organisatie 

Beveren X X   X X 

Kruibeke X    X X 

Lochristi    X X X 

Lokeren X X  X X X 

Moerbeke-Waas X   X X X 

Sint-Gillis-Waas   X  X X 

Sint-Niklaas  X   X X 

Stekene   X  X X 

Temse X    X X 

Waasmunster X    X X 

Wachtebeke X   X X X 

                                                      

41 Lochristi vormt ontegensprekelijk het hart van het kernproduct Bloemenstreek binnen het Waasland. Voor Lokeren, Moerbeke-Waas en Wachtebeke geldt dat relevante aanbodelementen kunnen meegenomen 
worden. 
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Selectie ideeën gegenereerd tijdens toerismeparlement 

Kernproduct Schelde 
– Durme – Moervaart 

Kernproduct Wase 
steden – as 

Kernproduct 
Bloemenstreek 

Verbindingen 

Scheldehappening 
langer/ieder weekend. 

Scheldewijding 
uitbreiden. 

Muziekevenementen op 
en langs het water. 

10 parels langs de 
Schelde: telkens ander 
dorp in de kijker op een 
vaste dag/maandelijks 
ander. 

Profileren van 

Scheldepark als geheel 
met verschillende 
toegangspoorten. 

Bezoekerscentrum à la 
Lillo voor havengebied. 

Uitkijkpunt over het 
havengebied.  

Bootbus Temse – 
Antwerpen – Doel. 

Meer lage 
aanlegsteigers voor 
kajaks met picknickbank 
en vuilnisbak in de 

buurt + combinatie 
kajak en fiets. 

Watersystemen meer 
laten opvallen in het 
landschap (identiteit). 

Waasland 
shoppingcenter als 
onthaalpunt. 

Vredesfeesten 
uitbreiden. 

Meer animatie op Grote 
Markt Sint-Niklaas. 

Beveren als grootste 
winkeldorp van 
Vlaanderen. 

Textiel in Lokeren, Sint-
Niklaas en Beveren: 

bestaande en 
verdwenen gebouwen, 
bazen en werkers. 

Openstellen voor 
groepen van markante 
gesloten 
bezienswaardigheden 
(bvb. Moelandkasteel). 

Tuinarchitectuur en 
verborgen plekjes 
(groen) in stad (link met 
Bloemenstreek). 

Permanent huis van de 

Sint in Sint-Niklaas. 

Wase kindervrienden: 
Sint-Niklaas en Sint-
Maarten. 

Kwaliteitsvolle reca en 
trendsettende winkels 
bundelen in 
ontdekkingsparcours. 

Watertorens als 
uitkijkpunten. 

Creatief met serres: 
logeerserres, 
serrelabyrinth, 
spiegelserre,… 

Bloemencorso’s. 

Link bloemen en 
gastronomie. 

Visualiseren historische 
landschappen (cfr. 
tijdscapsules Ename). 

Fietsen over oude 
spoorwegen. 

Beleefbare 
streekproducten = 
produceren en proeven. 

Staats-Spaanse linies als 
fietsroute inclusief 
visualisering en beleving 
(zelf een fort 
bouwen/ontwerpen). 

Naspelen historische 
bezettingen/gevechten 
en fortennacht rond 
Staats-Spaanse linies. 

Smokkelbeleving op 2 
lijnen: route + actieve 
doe-opdrachten (zelf 
smokkelen) en info. 

Jaarlijks groots 
fietsevenement met 
telkens start in een 
andere stad/gemeente. 

Picknicken als activiteit 
faciliteren. 

Ambachtenweekend 
dichter laten aanleunen 
bij natuurambachten  

Open Bedrijvendag.  

Zoektocht met kinderen 
op zoek naar Reynaert, 
verstopt in de bossen 
(formulieren invullen + 
kleine prijzen). 

Reynaertbos(gebied): 
thematisch bos gericht 
op kinderen. 

Het Waasland Zomert & 
Het Waasland Wintert 
incl. aanbod CC. 

BIJLAGEN 
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Overzicht deelnemers toerismeparlement 21/1/2014 

Organisatie Naam  Voornaam 

Toerisme Waasland Bats Lucien 

Idea Consult Berckmoes Toon 

Toerisme Kruibeke Blomme Aäron 

Toerisme Oost-Vlaanderen Bottelberghe Tim 

Schepen Toerisme Sint-Niklaas Charlier Annemie 

Lokerse Feesten Cools Jan 

Toerisme Waasland Coppens Ellen 

Toerisme Sint-Niklaas De Bock  Geert 

Toerisme Beveren De Bruyne Bart 

Toerismeraad Lokeren De Caluwé Eliane 

Landelijke Gilden De Clercq Diederik 

Toerisme Oost-Vlaanderen De Groote Els 

Schepen Toerisme Temse De Graeve Franky 

Dienst voor Toerisme Waasmunster De Lathouwer  André 

Algemene Vergadering Toerisme Waasland De Leeuw  Eddy 

Toerisme Waasland De Maere Joris 

Toerisme Sint-Gillis-Waas De Maeyer Tinne 

Toerisme Stekene De Meersman  Ann 

Schepen Toerisme Stekene De Permentier Lorette 

Toerisme Beveren De Puysseleyr Elfriede 

Camping Fort Bedmar De Ridder  Ronny 

EROV De Smet  Eline 

vzw Durme De Vos Marieke 

Rivertours De Wilde Pieter 

Erfgoedcel Waasland De Zutter Ode 

Vlaamse Pleziervaartfederatie/Watersport Moervaart Wachtebeke Dereuddre Eartha 

Provincie Oost-Vlaanderen Derudder Luc 

Idea Consult Dujardin Olivier 

Toerisme Lochristi Imschoot Mieke 

Horeca Oost-Vlaanderen Joiris Tim 

Toerismeraad Lokeren Lambrechts Hugo 

Toerisme Waasland Maes Els 

EGTS Linieland van Waas en Hulst Meersschaert  Richard 

Toerisme Lochristi Mees Jasmien 

Schepen Toerisme Sint-Gillis-Waas Meul Marita 

W&Z Nollet  Stefaan 

Linkx + Piessens Marcella 

Natuurpunt Waasland Raets Bert 

Meirlaenhof Rombaut Godelieve 

Vakantievreugde Rumes Hugo 

Vakantievreugde Rumes Chris 
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Toerisme Waasland Schaght Heidi 

Provincie Oost-Vlaanderen Smitz Barbara 

RESOC-SERR Waas & Dender Stevens Kathleen 

Toerisme Vlaanderen Steylaerts Vicky 

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Tuerlinckx  Kurt 

RLSD Van Belleghem Stijn 

Toerisme Kruibeke Van de Walle Carine 

VVV Waasmunster Van Garsse Guido 

Gemeente Hulst van Hauten Heidi 

Riverstar Van Rompaey Marina 

ANB Vanden Abeele Laurent 

Commissie Toerisme Sint-Niklaas Vanhuffel Marleen 

VLM Verboven Jan 

Toerisme Oost-Vlaanderen Vinck Stijn 

VVV Waasmunster Verschaeren Karel 

Schepen Toerisme Waasmunster Verstappen Petra 

vzw Durme Verstraeten  André 

Toerisme Lokeren Vervaet Ann 

Idea Consult Wezenbeek Tom 

Provinciaal Domein Puyenbroeck Willems Dirk 

Brouwerij Verhofstede Meelens Bart 
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Overzicht deelnemers toerismeparlement 6/5/2014 

Organisatie Naam Voornaam 
Agentschap voor Natuur en Bos De Munter Evelien 

Agentschap voor Natuur en Bos Van Den Abeele Laurent 

Agentschap voor Natuur en Bos Reyniers Lars 

B&B Meirlaenhof Rombaut Godelieve 

Centrummanager Winkeldorp Beveren Provost Stefaan 

Commissie voor Toerisme Sint-Niklaas Toté Willy 

Commissie voor Toerisme Sint-Niklaas Charlier Annemie 

Commissie voor Toerisme Sint-Niklaas Van Hoydonck Fons 

Erfgoedcel Waasland Elegheert Anniek 

Gemeente Beveren De Meulemeester Ingeborg 

Gemeente Beveren De Bruyne Bart 

Gemeente Beveren De Puysseleyr Elfriede 

Gemeente Lochristi Imschoot Mieke 

Gemeente Lochristi Mees Jasmien 

Gemeente Lokeren   Vervaet Ann 

Gemeente Lokeren   Van Hoorick Marina 

Gemeente Sint-Gillis-Waas Meul Marita 

Gemeente Sint-Gillis-Waas De Maeyer Tinne 

Gemeente Stekene De Meersman  An  

Gemeente Temse De Graeve  Franky 

Gemeente Waasmunster De Lathouwer André 

Gemeente Wachtebeke Wuytack Evie 

Hotel Beveren  Vonck Peggy 

Idea Consult Wezenbeek Tom 

Kano & Kajakcenter Van den Avyle Koen 

Linx+ Piessens Marcella 

Natuurhuis Panneweel Raets  Bert 

Nautiv Van der Ween Rudy 

Provinciale Bestuurskern Oost-Vlaanderen Van Bastelaer Guido 

Provincie Oost-Vlaanderen Derudder Luc  

Regionaal Landschap Schelde-Durme Van Belleghem Stijn 

Rivertours De Wilde Pieter 

Strategisch Project Glastuinbouw Meire Pieter-Jan 

Toerisme Oost-Vlaanderen De Groote Els 

Toerisme Waasland Bats  Lucien 

Toerisme Waasland De Maere Joris 

Toerisme Waasland Maes Els 

Toerisme Waasland Schaght Heidi 

Toerisme Waasland Coppens Ellen 

Toerismeraad Lokeren De Caluwé  Eliane 

Vakantievreugde Rumes Hugo 

Vlaamse Landmaatschappij Verboven Jan 

VVV Waasmunster Van Garsse Guido 

VVV Waasmunster Verschaeren Karel 

 

 

 


