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 Toerisme Meetjesland - Jaarverslag 2016 
1 Inleiding ‘2016, jaar in het teken van de fiets’ 
Beste lezer, 

In 2016 hebben we met Toerisme Meetjesland onze regio vooral als fietsregio op de kaart gezet. Een 
spetterende fietscampagne in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, in samenwerking met Toerisme 
Oost-Vlaanderen. 

Campagnes zijn geslaagd als je op het terrein merkt, dat ze iets teweeg hebben gebracht. Deze zomer 
stonden er op de Huysmanhoeve elke dag auto’s met fietsrekken, toeristen die vanuit het provinciaal 
streekcentrum een daguitstap planden. Ook uit de evaluatie bleek nadien dat horeca effect hadden gemerkt 
van de campagne. Resultaten op het terrein, daar gaan we voor. 

De fiets staat weer centraal in onze werking. Het fietsnetwerk is in april vernieuwd en zal vier jaar lang blijven 
zoals het is. Verder timmeren we aan verschillende projecten: De Lieve Vervoert, sectoroverleg, zorg voor 
onze publicaties en sociale media, Glutenvrij Meetjesland, een visie op onthaal voor de hele provincie, 
hernieuwing Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken … 

Met meer dan 4.000 infovragen in het infokantoor op de Huysmanhoeve leggen we de wandelaar en fietser 
in de watten. Ook daar zetten we verder op in. Een ankerpunt zijn voor de regio, van waaruit de hele streek 
kan worden verkend. 

Bedankt aan allen die hieraan meewerkten! 

Rita De Coninck 

Voorzitter  

2 Samenwerking met de sector 
Belangrijk is dat Toerisme Meetjesland verder werkt aan de netwerken en aan het merk. Samenwerking 
stimuleren en faciliteren is een hoofddoel, naast het aanbieden van vormingen en begeleiding. 

2.1 Open Poort Dagen 
In de week van maandag 22 tot vrijdag 26 februari hield Toerisme Meetjesland ‘Open Poort Dagen’, 
Gelegenheid voor sector om brochures te komen ophalen en voor sectorcontacten. Een uitstekende 
gelegenheid zijn om elkaars projecten te leren kennen, voor distributie van de folders maar ook voor 
sectoroverleg (overleg logies, evenementen, Mmm...eetjesland, Meetjesland Café, Meetjesland Restaurant, 
een overleg met de schepenen toerisme en burgemeesters...) Telkens gekoppeld aan een woordje uitleg 
over onze toekomstplannen, ons aanbod, een hapje en een drankje.  

 (project vzw Toerisme Meetjesland) 

2.2 Ondersteuning merk Meetjesland, maak het mee! 
Als promotor en adviesverlener (voor zover toeristisch relevant) bleef ook Toerisme Meetjesland zijn rol 
spelen binnen het merk Meetjesland, maak het mee! Het merk speelt een belangrijke rol in elke actie die 
Toerisme Meetjesland onderneemt, niet in het minst in ons communicatie-aanbod (de fietscampagne 2016, 
de brochures zoals de toeristisch gids, Glutenvrij Meetjesland, Uit in het Meetjesland, Groepsuitstappen en 
de toeristische kaart maar ook bij het persbeleid en de informatieverspreiding via online media, ...) 
Regiocoördinator Erik Hennes van Toerisme Meetjesland zetelt ook in de raad van bestuur van Netwerk 
Meetjesland, precies met de doelstelling om van dichtbij mee te bouwen aan een toekomstvisie voor en rond 
het merk. 

(Plattelandscentrum vzw ism Toerisme Meetjesland en Netwerk Meetjesland) 
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2.3 Glutenvrij Meetjesland 
Met 9 logieshouders, 9 restaurants en Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve besteedt de huidige 
brochure “Glutenvrij Meetjesland” aandacht aan de glutenintolerantie coeliakie, een drempel om onbezorgd 
op vakantie te gaan. Deze groep ondernemers richt zich specifiek tot deze doelgroep met een volwaardig 
aanbod glutenvrij ontbijt en glutenvrije gerechten. In 2016 luidden we een nieuwe periode in voor de groep 
Glutenvrij Meetjesland met hieraan gekoppeld een nieuwe publicatie en deelname aan de glutenvrije beurs 
in het Bauhuis in Sint Niklaas (26 november). Verder ook promotie-acties en de facebookpagina Glutenvrij 
Meetjesland.  

(Project Toerisme Meetjesland ism Horeca Meetjesland) 

2.4 Landschapspark Drongengoed  
Het Landschapspark Drongengoed, waarvan ook Toerisme Meetjesland mee aan de basis 
ligt, heeft in 2016 een belangrijke stap voorwaarts gezet. Zo draait de redactievergadering 
ter ondersteuning van de website Drongengoed.be en de facebookpagina Landschapspark 
Drongengoed op volle toeren met succesvolle mediatieke acties als ‘Wild in het 
Drongengoed’, ‘De Paddentrek’ en ‘De Heide Bloeit’. 

Maar er was, in oktober 2016, ook het strategisch project Landschapspark 
Drongengoed met de aanstelling van projectcoördinator Wouter Deventer, die binnen 
Regionaal Landschap Meetjesland, het Landschapspark verder vorm geeft op initiatief van Vlaams minister 
Joke Schauvliege van milieu en provinciegouverneur Jan Briers. Iets waar alle initiële partners (de 
gemeenten Maldegem en Knesselare, Regionaal Landschap Meetjesland, Natuurpunt, Toerisme 
Meetjesland en het Agentschap voor Natuur & Bos) al een tijdje vragende partij voor waren. De werking 
wordt nu uitgebreid met enkele extra gemeenten (Beernem, Zomergem, Eeklo, Aalter, Waarschoot) en meer 
actoren uit natuur, landbouw, economie, enz. Projectduur is drie jaar. Toerisme en recreatie staat binnen het 
landschapspark als doelstelling centraal, wat de rol van Toerisme Meetjesland binnen het Landschapspark 
nog extra benadrukt. Toerisme Meetjesland werkt actief mee aan de (overkoepelende) projectgroep en aan 
de communicatiewerkgroep. 

2.5 Logiesoverleg Meetjesland 
Logiesoverleg Meetjesland kwam drie keer samen, op 24 februari, op 17 mei (in samenwerking met 
Toerisme Oost-Vlaanderen) en op 10 oktober. Tijdens de bijeenkomsten worden de acties voorgesteld en 
samenwerkingsmogelijkheden besproken. Vorming ging dit jaar over: 

 Wake-up sessie in samenwerking met Toerisme Vlaanderen (24/2) 
 Infosessie logies over online boekingskanalen (17/5) 

2.6 Meetjeslands evenementenoverleg 
Op 26 februari was er een evenementenoverleg met 18 aanwezigen waarbij mensen van Sabam en Billijke 
Vergoeding duiding kwamen geven bij hun werking en de tarieven die ze aanrekenen. Op 12 mei, voor de 
evenementenzomer, kwamen 10 evenementenorganisatoren samen voor een overleg waarbij vooral de 
fietscampagne en Uit in het Meetjesland 2016 aan bod kwam. Op 26 november was er een derde 
evenementenoverleg met evaluatie van de voorbije zomer en de planning 2017 van Toerisme Meetjesland.  

2.7 Overleg Toeristische diensten 
Op 6 juli kwamen de toeristische diensten samen om zich te buigen over de plannen van Toerisme 
Meetjesland voor zomer 2016 en om kennis te nemen van de pas gelanceerde fietscampagne en hun rol 
daarin. 

Op 20 oktober werd een overleg gehouden met de toeristische diensten van de regio. Ook hier stond de 
planning 2017 centraal en werd de fietscampagne geëvalueerd met oog op een nieuwe fietscampagne voor 
2017.  
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2.8 Brochure-uitwisseling met naburige toeristische diensten 
Op dinsdagmorgen 22 maart in het Kasteel van Loppem werden alle toeristische diensten uit de buurt 
ontvangen door de collega’s van Westtoer voor de jaarlijkse brochure-uitwisseling (én kennisuitwisseling). 
Bedoeling is om op een voormiddag tijd met collega-toeristische diensten (Westtoer, enkele West-Vlaamse 
toeristische diensten met o.a. Damme, Knokke en Blankenberge, de Meetjeslandse collega’s, Gent, 
Waasland en Zeeuws-Vlaanderen) op een parking brochures in elkaars auto te stoppen om een hele zomer 
lang voor elkaars regio publiciteit te kunnen maken in het infokantoor. Een formule die jaarlijks heel wat 
postverzendingen en nodeloze kilometers bespaart. Bovendien ook een gelegenheid om de naburige 
toeristische diensten ook beter te leren kennen.  

2.9 Studietrips met de sector 
Op donderdag 21 januari, maandag 15 februari en dinsdag 23 februari, gedurende drie dagen, trok Toerisme 
Meetjesland met een goed gevulde bus van collega’s toeristische diensten, enkele gidsen en logieshouders 
door het Meetjesland om de eigen regio wat beter te leren kennen. Bedoeling was om op die manier de 
toerist gerichter te kunnen helpen (onthaalregisseurschap). Opvallende onderwerpen: Kapelletjesroute 
Waarschoot, Gekke Fietsen Merendree, Infopunt Landegem, Stoomcentrum Maldegem, Pomme Charelle, 
Geheim van de Cuesta, ’t Klooster Zelzate, Tolkantoor en de Zonneberg, Boekhoute, de Boerekreek en 
streekrpoducenten uit Bassevelde. De studietrips eindigden in de week van de Open Poort Dagen met een 
halve dag workshop ‘Hostmanship’ of de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. 

2.10  Zakentoerisme en de meeting industry 
MeetinGent & Oost-Vlaanderen ontdekte het Meetjesland op 29 april op een prospectiedag voor 
meetingplanners. Heel wat activiteiten, meeting- en eventlocaties in het Meetjesland werden  bezocht. Eind 
2016 kwam Jessica Bonte in dienst bij Toerisme Oost-Vlaanderen als nieuwe MICE-consulent (ter 
vervanging van Lynn Steyaert). 

2.11 Toeristische Initiatiefmap Meetjesland: herwerking  
De Toeristische Initiatiefmap Meetjesland blijft een belangrijk instrument om de sector te ondersteunen in de 
uitbouw van hun toeristische projecten en initiatieven. Deze map werd in gezamenlijk overleg met de regio’s 
Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en de cel ‘sector en logies’ van Toerisme Oost-Vlaanderen 
herwerkt. Het komt er op neer dat de regio’s inhoudelijk en qua structuur de map op elkaar hebben 
afgestemd. Toerisme Meetjesland was de eerste regio met zo’n map (2012) en vernieuwde in 2016 als 
eerste de initiatiefmap. Van wie de initiatiefmap heeft gekregen, wordt een lijst bijgehouden. Bedoeling is om 
met de regelmaat van een klok de initiatiefmap-houders te voorzien van nieuwe sectorinformatie. 

2.12 Sectorwebsite Toerisme Oost-Vlaanderen 
De nieuwe sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen geeft de regio’s de kans om ook online efficiënter 
de dienstverlening aan ondernemers en toeristische initiatiefnemers kenbaar te maken. Bedoeling is op een 
duidelijke manier op het internet tonen wie wij als organisaties (Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme 
Meetjesland) zijn, wat we doen en wat we voor een initiatiefnemer kunnen betekenen. In 2016 werd de 
sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen definitief geïmplementeerd in de werking en zoveel mogelijk 
ingezet bij sectorcommunicatie en in onze sectornieuwsbrieven. 
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3 Marketing en promotie 
3.1 Toeristische Gids  
De toeristische gids 2016 (oplage 25.000 exemplaren) blijft het basiswerk met aandacht 
voor het gehele toeristisch-recreatieve aanbod van de gemeenten en regio. Lichte 
aanpassingen deze keer (komst Wandelnetwerk, Boerke, enz.) en de cover van de 
voetveren in het eerste volledige operationele jaar. 

 (project vzw Toerisme Meetjesland) 

3.2 Toeristische kaart  
Deze kaart werd opnieuw uitgebracht in 2015 grotendeels gefinancierd 

door COMEET en uitgevoerd door Toerisme Meetjesland. Deze keer werd meteen 
gedrukt op een grote oplage in zomer 2015 zodanig dat deze publicatie ook gedurende 
het hele jaar 2016 bruikbaar zal zijn. De kaart toont de toppers in het Meetjesland, de 
WOI-toppers, Meetjesland Restaurant, Meetjesland Café en de Hoevewinkels van 
Mmm…Eetjesland. 

 (project Comeet en vzw Toerisme Meetjesland) 

3.3 Fietscampagne 2016 
Eind juni 2016 lanceerden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland 
gezamenlijk een fietscampagne ter promotie van Fietsnetwerk Meetjesland. Het 
magazine ‘Op de pedalen in het Meetjesland’ verscheen op 245.000 exemplaren 
met 5 suggestieroutes, een reeks logiestips en tips voor attractiepunten, eten en 
drinken. We realiseerden hiernaast 13.000 kliks op Reisroutes.be en 5.773 
exemplaren werden bij Toerisme Oost-Vlaanderen online gevraagd via de website 
en via facebook. Een interne evaluatie bij deelnemende sector en fietsers door 
Toerisme Oost-Vlaanderen bleek alvast positief. Door de actie hadden we een 
record aan verschillende bezoekers op onze website op één dag: 8.272 
bezoekers op 12 juli. 

 

3.4 Redactievergadering TOV 
Toerisme Meetjesland maakt deel uit van de maandelijkse redactievergadering binnen Toerisme Oost-
Vlaanderen waar ook de website, de invulling van het Stapaf-magazine, de sociale media, de elektronische 
nieuwsbrieven en het publicatiebeleid aan bod komt.  In dit kader sporen we de gemeenten en ondernemers 
verder aan om ons geregeld hun nieuw aanbod kenbaar te maken via www.tov.be/promoten. 

(Project Toerisme Oost-Vlaanderen ism de regio’s) 

3.5 Websites www.tov.be, Toerisme Meetjesland, Glutenvrij en 
Drongengoed 

Als websitebeheerder van Toerisme Meetjesland en mede-redacteur van de website Drongengoed.be heeft 
Toerisme Meetjesland toegang tot www.tov.be, www.toerismemeetjesland.be, www.glutenvrijmeetjesland.be 
en Drongengoed.be. Deze websites zijn onthaalpoorten waarmee een groot deel van het publiek bereikt 
wordt. Deze websites up-to-date houden is een bijna dagelijkse opdracht. Naast TOV en Landschapspark 
Drongengoed werd in 2016 ook een redactieoverleg Huysmanhoeve opgericht. 

(Toerisme Oost-Vlaanderen, inhoud samen met Toerisme Meetjesland) 

 

 

 

 

 

 

http://www.tov.be/promoten
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3.6 Sociale media 

Facebook en Twitter 
In 2016 heeft Toerisme Meetjesland zijn kanalen op sociale media  verder uitgebouwd tot efficiënte 
promotiekanalen voor het toeristisch aanbod van de regio. De facebookpagina Meetjesland is ondertussen 
gestegen naar 3600 volgers. Hieraan sterk gekoppeld: de werking op de Huysmanhoeve en de 
evenementenactie Uit in het Meetjesland aan. Steeds meer gebruikt Toerisme Meetjesland dit medium voor 
betalend adverteren (zie fietscampagne en Uit in het Meetjesland) 

De facebookpagina Glutenvrij Meetjesland steeg tot 813 volgers wat voor een niche-pagina zeer sterk is.  

Toerisme Meetjesland is ook medebeheerder van de facebookpagina Landschapspark Drongengoed die 
steeg van 114 tot 506 volgers op hebben en waar we al enkele veel gelezen posts konden op realiseren.   

Onze Twitter-account Meetjesland is ook een continue stijger met nu al 930 volgers (we komen van 150 
drie jaar geleden). Aan de hand van verschillende thema’s en samen met de sector zetten we ook het 
individuele aanbod in de kijker. 

Instagram 
Met Instagram (72 volgers) kwam er een populair sociaal medium bij in ons aanbod waar we in 2016 ook 
wat meer op ingezet hebben, de eerste voorzichtige start. De hashtag #meetjesland is er wel al goed voor 
1.081 berichten, wat zeker niet slecht is! #drongengoed en #drongengoedbos zijn ook al goed voor samen 
bij 400 berichten. #kreken heeft er al 168. 

3.7 Nieuwsbrieven 
Toerisme Meetjesland voedt de StapAf nieuwsbrieven van Toerisme Oost-Vlaanderen (bereik 60.000, ook 
via de redactievergadering), het Streekplatform en andere organisaties (Comeet,…). Toerisme Meetjesland 
heeft ook een eigen sectornieuwsbrief (732 adressen) mét telkens een uitgebreid 
evenementenprogramma die de sector kan afprinten. Toerisme Meetjesland heeft ook een eigen 
consumentennieuwsbrief (1.913 adressen). Deze nieuwsbrieven werd tijdens het 
seizoen maandelijks ingezet. 

3.8 Campagne 'Glutenvrij Meetjesland' 
De hernieuwde samenwerking en nieuwe gids kwam er tegen de start van de zomer 
2016, een mini-website binnen die van Toerisme Meetjesland en de eigen 
facebookpagina loopt op volle toeren. De publicatie Glutenvrij Genieten in het 
Meetjesland zet 9 logiesbedrijven en 9 horecabedrijven in de kijker (en de 
Huysmanhoeve). Extra promotie op ‘Wintermarkt’ van de Vlaamse 

Coeliakievereniging op 26 november. 

3.9 Campagne ‘Winter in het Meetjesland’  
Toerisme Meetjesland werkte tot maart 2016 aan de lopende campagne ‘Winter in 
het Meetjesland 2015 2016’. Er werd een minimum aantal deelnemers van 9 
vooropgesteld en uiteindelijk hebben elf Meetjeslandse logieshouders mee 
geïnvesteerd in de actie. Een brochure werd mee geblisterd op 90.000 exemplaren 
met Nest en 10.000 exemplaren via eigen verdeling. In de brochure ook aandacht 
voor ons winteraanbod en de beide wandelnetwerken. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen) 
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3.10 Campagne ‘Uit in het Meetjesland’ 
Deze keer hebben 27 evenementenorganisatoren meegedaan aan de actie ‘Uit in het 
Meetjesland 2016’. Zo financieren zij een gezamenlijke folder, een gezamenlijke flyer 
en de distributie ervan. Toerisme Meetjesland maakt de brochure en biedt de 
opvolging ervan aan. Op de facebookpagina Meetjesland wordt ook 20 euro per 
evenement bij geadverteerd, ter versterking van het evenement en de pagina. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Meetjeslandse evenementenorganisatoren ) 

3.11 Digitale Gidsen 
De anderstalige digitale gidsen zullen op basis van de Infogids 2016 een update krijgen. Belangrijk hierbij is 
de opname van Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen.  

(Project vzw Toerisme Meetjesland)  

3.12 Groepsuitstappen Meetjesland 
De brochure 'Groepsuitstappen Meetjesland' werd in 2016 verder gepromoot via de Workshop Dagtrips Voor 
Groepen van Toerisme Oost-Vlaanderen in Eeklo op donderdag 28 januari en via de 
normale verspreiding. Binnen de Huysmanhoeve zullen Toerisme Meetjesland en 
Plattelandscentrum ook verder afspraken maken om op het vlak van boeken en 
promoten van groepsuitstappen nog nauwer samen te werken. Tijdens de herfst 2016 
bereidt Toerisme Meetjesland een nieuwe brochure voor om mee te nemen naar de 
Workshop Dagtrips Voor Groepen in januari 2017. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen) 

3.13 Beurzen 
Toerisme Oost-Vlaanderen ging naar de fietsbeurs in Utrecht (20 en 21 februari) 
en Antwerpen (27 en 28 februari). De regio's binnen Toerisme Oost-Vlaanderen 
zorgen voor de bemanning van de stand en de dienst communicatie ism de technische dienst voor de 
plaatsing en afbraak van de stand. Toerisme Meetjesland ging in samenwerking (en gedeelde financiering) 
met enkele Maldegemse aanbieders naar het Vakantiesalon in Brussel (4 tot 8 februari). Op 26 november 
nam Toerisme Meetjesland met Glutenvrij Meetjesland deel aan de Wintermarkt van de Vlaamse 
Coeliakievereniging in Sint-Niklaas (26 november). 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen) 

4 Projecten 
4.1 “De Lieve Vervoert” 
Het Leader-project De Lieve Vervoert wil de uitgesproken plattelandsregio langs de Lieve, het oudste kanaal 
van Vlaanderen, op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart zetten. We gebruiken hiervoor een 
publicatie met zes thematische routes, met telkens een digitale beleving (audio, video of spelelementen). 
Voor de uitstraling naar het brede publiek en voor de binding van de verschillende thema’s zoeken we naar 
een creatief-artistieke insteek. Die insteek moet zorgen voor zichtbaarheid van het project in het gebied en 
zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van het verhaal en de thema’s. We versterken ook de link met de 
ondernemers in het gebied. 

Promotor Toerisme Oost-Vlaanderen en co-promotor Plattelandscentrum Meetjesland vzw hebben als  
projectpartners Toerisme Meetjesland, zes gemeenten (Zomergem, Waarschoot, Lovendegem, Evergem, 
Eeklo en Maldegem), Erfgoedcel Meetjesland (Comeet), VVV De Lieve en Toerisme Meetjesland. Er is in 
2016 ook samenwerking gevraagd en verkregen met de Lieve-steden Gent en Damme. 

In 2016 hebben de partners vooral de structurele basis gelegd en gezocht naar een creatieve insteek voor 
het project. Dat gebeurde op 14 september in Lovendegem waar met zoveel mogelijk betrokkenen rond de 
werking van De Lieve onder begeleiding van adviesbureau Buiten De Lijntjes gezocht werd naar een 
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inhoudelijke lijn en naar ideeën voor een creatieve insteek, ter voorbereiding van het bestek aan creatieve 
bureau’s, die eind 2016 werden aangeschreven. 

Leader, Promotor Toerisme Oost-Vlaanderen, co-promotor Plattelandscentrum Meetjesland 

4.2 Onthaal in Meetjesland 
Dit project wordt opgevat als een pilootproject voor de ontwikkeling van een toeristische onthaalvisie voor 
Oost-Vlaanderen. Net als de andere regio’s zoekt het Meetjesland mee met Toerisme Oost-Vlaanderen naar 
een sluitende visie inzake onthaalbeleid rekening houdende met afnemende middelen op lokaal en Vlaams 
niveau en toenemende kansen op het vlak van publiek-private samenwerking en bijvoorbeeld ook de 
heroriëntering van de taken bij de gemeentelijke bibliotheken (samenwerking met COMEET). In het kader 
hiervan werd op dinsdag 9 november 2016 in Gent en ook op de inspiratiedag van maandag 19 december in 
Aalst werd met de sector én met de toeristische diensten van Oost-Vlaanderen mee nagedacht over een 
provinciaal onthaaltraject voor de toekomst. In het Meetjesland organiseerden we hiervoor een workshop 
‘Hostmanship’ op 23 februari en een vorming toegankelijheid in onthaal op 29 november. We hebben 
overleg met de betrokken bibliotheken, het Meetjeslandse bibliothekenoverleg (via COMEET) en we bekijken 
de mogelijkheden met Meetjesland Café op vraag van de horeca-vertegenwoordigers binnen de algemene 
vergadering van Toerisme Meetjesland.  

Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Meetjesland, COMEET 

4.3 Uitbouw Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 
Toerisme Meetjesland werkt samen met het Plattelandscentrum en alle andere actoren op de hoeve (VVV 
Eeklo, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo) om te zorgen voor een coherent programma 
met focus op de zomer.  

Toerisme Meetjesland wil ook actief meedenken met het programma De uitbouw van het Provinciaal 
Streekcentrum is een essentieel onderdeel van het Meetjeslandse toeristische beleid 
omdat Toerisme Meetjesland zowel het infokantoor Toerisme Meetjesland als de werking 
van het Plattelandscentrum duidelijk ziet als een ‘draaischijf’ waar we de verschillende 
troeven van het Meetjeslandse toerisme aan vast willen hangen. 

In samenwerking met de collega’s op de site werd door Toerisme Meetjesland de nieuwe 
folder ‘Huysmanhoeve Wandelroute’ gecreëerd die de bezoeker toelaat om 2 km te 
wandelen binnen het eigen domein.  

In voorbereiding van het toeristische seizoen 2017 werd binnen de Huysmanhoeve, naast 
het structureel overleg, een intern redactieoverleg met beide organisaties opgestart waar 
binnen het communicatiebeleid wordt afgestemd op de voorbereiding van het toeristische 
seizoen. 

 (Project Plattelandscentrum Meetjesland i.s.m. Toerisme Meetjesland, COMEET, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, VVV en stad Eeklo) 

 

4.4 Plan Bier 
In 2016 werd binnen Toerisme Oost-Vlaanderen begonnen aan de voorbereiding van een belevingsgids 
rond bier in Oost-Vlaanderen. Concreet voor het Meetjesland komt hierin een route waarbij het rijke 
brouwersverleden (o.a. Krüger) wordt gekoppeld aan de twee echte brouwerijen van het Meetjesland, het 
grote Van Steenberge in Ertvelde en het kleine Tseut in Oosteeklo.  

(Toerisme Oost-Vlaanderen)  

4.5 343 (ver)nieuw(d)e Erfgoedborden in het Meetjesland 
Tijdens de zomer van 2016 hebben de twee jobstudenten Aline De Maerteleere en Nancho Derudder 275 
erfgoedbordjes in het Meetjesland van een nieuwe sticker voorzien. Dit gezamenlijk project van Toerisme 
Meetjesland en Comeet (Erfgoedcel Meetjesland) is er gekomen ter herwaardering van deze bordjes die er 
in 2005 gekomen zijn tijdens het Erfgoedconsulentschap, een provinciaal project waarbinnen de 
erfgoedwerking in het Meetjesland zijn eerste stappen zette. Het opnieuw stickeren van de borden heeft er 
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tevens toe geleid dat er tijdens de voorbereiding (lente 2016) nog eens een duidelijke inventaris is 
opgemaakt van vermeldbare erfgoedplekjes en -verhalen in de regio. Bovendien hebben heel wat 
gemeenten er naar aanleiding van de actie voor gekozen om nog extra borden bij te bestellen (op eigen 
kosten). Ook heeft de gemeente Wachtebeke (lid van Comeet) beslist met de collega’s van Toerisme 
Waasland aan te sluiten op dit Meetjeslandse erfgoedproject. Op initiatief van Comeet en met de content op 
de (ondertussen meer dan 300) erfgoedbordjes heeft het project bovendien geleid tot de website 
meetjes.land, waarmee je met met een heel handige zoekfunctie van erfgoedplekje naar erfgoedplekje 
kunt fietsen of wandelen. 

 (project Toerisme Meetjesland,  COMEET,  Erfgoedcel Meetjesland, Toerisme Waasland, de gemeenten) 

4.6 Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken 
Opvolging van de trajecten en verdere promotie van beide netwerken. In overleg met Toerisme Oost-
Vlaanderen, Natuurpunt en de gemeenten werd voor het Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken gezocht 
naar nieuwe doorsteken. Er zijn enkele nieuwe trajecten gevonden en de zoektocht heeft ook geleid tot 
plannen die misschien zullen leiden tot een avontuurlijke oversteek van de Boerekreek, en dit in overleg met 
Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek. In 2017 komt er een nieuwe kaart uit voor dit gebied die tot 2021 
geldig zal zijn. 

(project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

4.7 Fietsnetwerk Meetjesland 
In april 2016 werd de nieuwe fietsnetwerkkaart van het Fietsnetwerk Meetjesland gelanceerd. Dit ter gelijker 
tijd met de regio’s Waasland en Leiestreek. Trajecten in deze regio’s tot 2020 liggen nu vast. Om de vier jaar 
worden fiets- en wandelnetwerkkaarten herwerkt.  

 (project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

4.8 Pasar zomert (en wintert) in het Meetjesland 
Op negen dinsdagavonden tijdens de zomer organiseert Pasar Gent-Eeklo geleide wandelingen van 
ongeveer 8 km in het Meetjesland. De wandelingen werden gezamenlijk gepromoot via de eigen kanalen 
van beide organisaties. Voor het derde jaar op rij werd deze samenwerking opnieuw tot stand gebracht en 
voor het tweede jaar op rij zelfs versterkt met Pasar Winterwandelingen op vier winterse zondagen. 

De cijfers van Pasar Zomert 2016: 

 Di 5/jul Adegem 95 

Di 12/jul Maldegem 58 

Di 19/jul Belzele 53 

Di 26/jul Ursel 92 

Di 2/aug Zelzate 34 

Di 9/aug Poeke 111 

Di 16/aug Hansbeke 86 

Di 23/aug Sint-Margriete 63 

Di 30/aug Oosteeklo 76 

    668 
(Project Pasar en Toerisme Meetjesland) 
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5 Werking Regionaal Infokantoor 
Op het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo baat Toerisme Meetjesland het regionaal 
infokantoor uit en maakt op deze manier deel uit van de hele werking in het streekcentrum (zie 3.3).  

5.1 Het team 
Regiocoördinator Erik Hennes heeft de dagelijkse leiding over het team. Samen met regiomedewerker Bart 
Van Damme volgt hij het algemeen toeristisch beleid in de streek op, neemt initiatieven, volgt projecten op 
en verzorgt de toeristische communicatie voor de streek. Beiden zijn personeelslid van de vzw Toerisme 
Oost-Vlaanderen. 

De werking op het infokantoor wordt verzorgd door de onthaalbedienden Ilse Huyvaert en Inge Slock, 
beiden personeelslid van de vzw Toerisme Meetjesland. Zij staan in voor onthaal, voor administratieve 
ondersteuning én inhoudelijke versterking van de werking van de vzw Toerisme Meetjesland. In hun 
onthaaltaken worden ze vaak bijgestaan door Carine Lippens, personeelslid van de toeristische vereniging 
vzw VVV Eeklo, die naast deze ondersteunende opdracht in het infokantoor als hoofdtaak ook een 
specifieke verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van zorg voor de VVV-museumcollectie die op de hoeve 
te bewonderen valt. 

Tijdens de zomer werd het kantoor ook versterkt door jobstudent Annelies Vervynck die door vzw Toerisme 
Meetjesland werd aangeworven voor ondersteunende taken in het infokantoor. Twee andere jobstudenten 
werden ingezet voor het project erfgoedborden (zie punt 5.4.) 

Arbeidster Rita Landsheere, personeelslid van Toerisme Meetjesland vzw, zorgt voor de propere werk- en 
bezoekersomgeving op de Huysmanhoeve. Ze wordt tijdens haar ziekteperiode (sinds herfst 2016) 
vervangen door Cindy Van Vooren.   

5.2 Samenwerking op de hoeve 
Samenwerking is op de hoeve het sleutelwoord. Zo vormen zowel het infokantoor, het sectorwerk als de 
communicatie-opdrachten van het team Toerisme Meetjesland een welkome aanvulling op de programmatie, 
het vrijwilligerswerk en het beheer van de hoeve door Plattelandscentrum Meetjesland vzw. En dit met 
voordelen in beide richtingen. 

5.3 De cijfers: het infokantoor legt 4.049 bezoekers in de watten 
Het totaal aantal individuele informatievragen in het regionale infokantoor van Toerisme Meetjesland 
bedraagt 3.044. Daarnaast ontvangen zij in het woonhuis van de hoeve ook nog eens voor 1.005 personen 
via het groepsaanbod op de hoeve zelf, waaraan zij ook toeristische informatie verstrekken en het verhaal 
van de streek vertellen. Dat is goed voor een totaal van 4.049 bezoekers die door ons infokantoor in de 
watten worden gelegd. Bijna identiek als het jaar daarvoor toen we een totaalcijfer van 4.077 konden 
voorleggen. Het aantal individuele bezoekers is in 2016 opvallend gestegen (van 2.710 naar 3.039), de 
informatievragen op het infokantoor via groepsbezoeken op de hoeve zijn dan weer sterk gedaald (1.005 
tegenover 1.362 in het jaar 2015).  

De bezoekers zijn overwegend Oost-Vlamingen waarvan 1.485 Meetjeslanders en 527 andere inwoners van 
Oost-Vlaanderen. We kregen 356 West-Vlamingen, 166 mensen uit de Provincie Antwerpen, 57 Vlaams-
Brabanders en 72 Limburgers over de vloer. Betere cijfers dan vroeger, wellicht te verklaren door de 
fietscampagne. We kregen 9 Walen over de vloer en 144 Nederlanders, wat dan weer minder is dan vorig 
jaar. Verder: 14 Britten, 5 Duitsers, 2 Fransen en 20 toeristen uit ‘andere landen’ waarbij vooral de landen 
Algerije, Ecuador, Brazilië, Japan en Slovenië toch de wenkbrauwen doen fronsen.  

Een belangrijk cijfer is ook dat van de sectorcontacten. In totaal kregen wij 191 keer iemand van de 
Meetjeslandse toeristische sector over de vloer, meestal om brochures op te halen, voor een eerste 
verkennend gesprek, voor juiste doorverwijzing, voor advies of voor specifieke informatieverstrekking. Ook 
hier toch een fikse stijging (191 in 2016 tegenover 84 het jaar daarvoor). 
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Er werden in het infokantoor 448 toeristische producten verkocht, waarvan 148 fietsnetwerkkaarten 
Meetjesland. 

5.4 Groepen helpen voor hun uitje ‘Meetjesland’ 
Het toeristische infokantoor wordt ook vaak gecontacteerd door groepen (verenigingen, families, vrienden…) 
die een uitje in het Meetjesland wensen te organiseren. Onze taak bestaat er hier vooral in om zo snel en zo 
efficiënt mogelijk door te verwijzen en de juiste informatie aan te leveren. Op deze manier kregen wij in totaal 
46 aanvragen en er werden 13 groepsuitstappen volledig vanuit het infokantoor uitgetekend en geregeld. Dit 
was goed voor totaal van 338 personen die het Meetjesland op deze manier leerden kennen.  

Op het infokantoor wordt ook het hele groepsaanbod in de regio minutieus bijgehouden, belangrijk voor de 
brochure ‘Groepsuitstappen’ en voor het groepsaanbod op de website www.tov.be van Toerisme Oost-
Vlaanderen. 

6 Meetjeslands toerisme in de pers 
Een jaar lang stond Meetjeslands toerisme ook in de belangstelling van de pers. Even bladeren door onze 
persmap. 

In januari kreeg het Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen een mooie reportage in De Wandelvogel en 
krijgt de vorige VVV Eeklo-voorzitter Amedé Vertenten een stadsmedaille als ambassadeur. Proficiat Amedé! 
Verder onder de aandacht: het SOCK in Kaprijke, een succesvolle ‘Brewmasters Edition’ van de Gulden 
Draak en het Oosteeklose ‘Den broaven goad uit’ in boekvorm. 

In februari aandacht voor veldritlegende Erik De Vlaeminck met een tentoonstelling door Mark Van Hamme, 
nieuwe ‘Appeltjes van het Meetjesland’ door het Historisch Genootschap en Toerisme Meetjesland ontvouwt 
de plannen voor een fietszomer. In Stapaf coververhaal over wandelen in het Landschapspark 
Drongengoed. 

In maart reportages in ‘Op Weg’ over Maldegem en in ‘Fietsen moet kunnen’ over het nieuwe fietsnetwerk. 
Ook nieuws over nieuwe doorstart Godshuis, nieuwe fietspaden in Assenede, dag van het arboretum in Het 
Leen en de wandelvoetveren die na drie jaar gekeerd en gekeurd zijn. 

In april zet een verborgen nis in de collegkapel Eeklo in rep en roer, reportage van Taptoe. Een Meetjesland 
binnenazalea gooit hoge ogen op de Gentse Floraliën en Brouwerij Den Tseut plant een eerste hoppeveld in 
Oosteeklo. Persconferentie van Toerisme Meetjesland die de actie Uit in het Meetjesland lanceert, 
tradtioneel vanuit het Stoomcentrum. 

In mei is het de aftrap van belevingswandeling ‘Vossenogen’ die onder de aandacht komt in Wippelgem, en 
dus ook het kasteeldomein van Wippelgem. Het Biermuseum van Ertvelde wordt overgenomen door het 
Biermuseum in Brugge. En ook de Schapendag en Meetjesland Cafédag op de Huysmanhoeve krijgt flink 
wat aandacht. In Waarschoot komt de Kapelletjesroute op de markt en in Eeklo blijkt het tiende 
Herbakkersfestival uit te pakken met een topaffiche. Stripfiguur Boerke verwelkomt voortaan in Sint-
Laureins. 

In juni mooie reportage in de Horecakrant met de groententuin van Peter De Clercq (Elckerlijc Maldegem). 
Verder: Ursel Avia, Fietszoektocht VVV De Lieve, ambachtendag Huysmanhoeve, Meetjeslandse Gordel, 
Sneukeltoeren Landelijke Gilden… 

In juli lanceert Toerisme Meetjesland de fietscampagne én de Huysmanhoeve Wandelroute. Eeklo 
publiceert een boekje over de Huysmanhoeve. Verder: het project Grenzeloos Sint-Laureins, de 
zomerevenementen, een Eekloos koersboek en een Zomergems kinderboek. 

In augustus lezen we over de opening van de Miawegel in Evergem, een boek ivm 775 jaar Eeklo, Genieten 
in Maldegem, heemkundige Romano Tondat overleden. Reportages over het erfgoedbordenproject van 
Toerisme Meetjesland i.s.m. Comeet, glutenvrij toerisme en het nieuwe Rijversfestival in Zomergem. 

http://www.tov.be/
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In september nemen twee Meetjeslandse duo’s deel aan het nieuwe één-programma ’t Goeie Leven met 
Wim Lybaert. Koning Filip neemt deel aan de Brits-Canadees-Poolse plechtigheid in Adegem en 
regiocoördinator Erik Hennes wordt uitgebreid geïnterviewd over sectorsamenwerking op de website 
‘Iedereen Verdient Vakantie’ van Toerisme Vlaanderen. Verder in beeld: Gîrnartfeesten in Boekhoute, 
opgravingen aan de Drongengoedhoeve, Week van het Bos, de collega’s van Comeet die de Vlaamse 
cultuurprijs winnen, de hoeve- en streekproductenmarkt op de Huysmanhoeve en de Open 
Monumentendag. 

In oktober aandacht voor natuurfotograaf Ludo Goossens, 30 jaar bezig met fotografie.  

In november: een Vintage Filmfestival in Assenede en de provinciale Grensruiterroute komt in beeld.  

En december biedt aandacht voor een Nieuw Maldegem Dialectwoordenboek, veel Drongengoednieuws 
(strategisch project) en Het Nieuwsblad op zoek naar de gevolgen van AirBnB in de streek. Traditioneel ook 
veel Kerstshopping en –markten in de regio! 

7 Vzw Toerisme Meetjesland 
 

7.1 Algemene Vergadering 
Alle leden van vzw Toerisme Meetjesland zetelen in de Algemene Vergadering. Deze kwam samen in Hotel 
Ter Heide in Kaprijke op 15 juni en in Jeugdherberg Die Loyale in Maldegem op 12 december. 

Samenstelling 12/12/2016:  

De publieke actoren 

De gemeentebesturen 

1. De gemeente Assenede, vertegenwoordigd door de heer Hubert Staelens 

2. De gemeente Evergem, vertegenwoordigd door mevrouw Martine Willems 

3. De gemeente Kaprijke, vertegenwoordigd door de heer Stijn Coppejans 

4. De gemeente Knesselare, vertegenwoordigd door mevrouw Herlinde Trenson 

5. De gemeente Lovendegem, vertegenwoordigd door de heer Vincent Laroy 

6. De gemeente Maldegem, vertegenwoordigd door de heer Marten De Jaeger 

7. De gemeente Nevele, vertegenwoordigd door de heer Freddy Bertin 

8. De gemeente Sint-Laureins, vertegenwoordigd door de heer Robert Soberon 

9. De gemeente Waarschoot, vertegenwoordigd door mevrouw Judith De Muynck 

10. De gemeente Zomergem, vertegenwoordigd door de heer Luc Lampaert 

11. De gemeente Zelzate, vertegenwoordigd door de heer Martin Acke 

12. De stad Eeklo, vertegenwoordigd door mevrouw Rita De Coninck 

Toerisme Oost-Vlaanderen 

13. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Eddy Couckuyt 

14. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Pierre Goffaux  

15. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Belmans 

16. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Katia Versieck 

17. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Luc Lampaert 
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De private actoren 

De VVV’s 

18. VVV De Lieve vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Amélie Van den Berghe 

19. VVV Eeklo vzw, vertegenwoordigd door de heer Pascal Van De Veire 

20. De toeristische raad van Sint-Laureins, vertegenwoordigd door de heer Willy Van Zandweghe 

De sector landbouw 

22. Het Plattelandscentrum Meetjesland vzw, vertegenwoordigd door de heer Eddy Matthijs 

De sector natuur 

23. Natuurpunt & Partners Meetjesland vzw, vertegenwoordigd door de heer Jo Naessens 

De sector economie en horeca 

24. HORECA Meetjesland, vertegenwoordigd door de heer Eddy Deketelaere 

25. UNIZO Meetjesland, vertegenwoordigd door de heer Tony Mathieu 

De toeristische actoren 

26. Meetjeslandse Gidsen vzw, vertegenwoordigd door de heer Luc Vermeylen 

De sector cultuur 

27. De projectvereniging Comeet, vertegenwoordigd door de heer Arnout De Lille,  

De logiessector 

28. De heer Jean-Paul Belsack 

29. De heer Pol Mulier 

Waarnemende leden 

30. Mevrouw Gaby Bruyninckx 

31. De heer Erik Hennes, secretaris Toerisme Meetjesland 

32. De heer Pascal Debbaut, commissaris gemeenten 

33. Mevrouw Melissa Dheere, commissaris TOV 

7.2 Raad van bestuur 
De raad van bestuur volgt specifieke bestuurszaken op in opdracht van de Algemene Vergadering, o.a. 
personeel en financiën. De raad van bestuur kwam samen op 19 mei in de Drongengoedhoeve in Ursel, op 
28 september in het Bardelaere Museum in Lembeke en op 14 november in de molen van Doornzele. 

Samenstelling 12/12/2016 

De publieke actoren 

De gemeentebesturen 

1. Mevrouw Herlinde Trenson 

2. De heer Vincent Laroy 

3. De heer Freddy Bertin 

4. De heer Marten De Jaeger 

5. De heer Tony Vermeire 
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6. De heer Martin Acke 

7. Mevrouw Rita De Coninck 

Toerisme Oost-Vlaanderen 

8. De heer Luc Lampaert 

9. De heer Pierre Goffaux  

10. Mevrouw Mieke Belmans 

11. Mevrouw Katia Versieck 

De private actoren 

12. De heer Luc Vermeylen 

13. De heer Willy Van Zandweghe 

14. De heer Eddy Matthijs 

15. De heer Jo Naessens 

16. De heer Eddy Deketelaere 

17. De heer Tony Mathieu 

18.  De heer Jean-Pol Belsack 

Waarnemende leden 

19. Mevrouw Gaby Bruyninckx 

20. De heer Erik Hennes, secretaris Toerisme Meetjesland 

7.3 Dagelijks Bestuur 
Het dagelijks bestuur volgt de dagelijkse werking van de vzw op en bereidt ook de raden van bestuur en de 
algemene vergaderingen voor. Het dagelijks bestuur kwam samen op 29 februari, 25 april, 12 september en 
24 oktober. 

Samenstelling 12/12/2016 

Rita De Coninck, voorzitter 

Herlinde Trenson, ondervoorzitter 

Vincent Laroy, ondervoorzitter 

Willy Van Zandweghe, ondervoorzitter 

Mieke Belmans, lid dagelijks bestuur  

Erik Hennes, secretaris 

7.4 Eigendom Van Hoorebekeplein 
Vzw Toerisme Meetjesland is eigenaar van appartement Van Hoorebekeplein 1 in Eeklo, het voormalig 
kantoorgebouw van de vzw. In 2016 werd het terras van de bovenste buur op het Van Hoorebekeplein 1 in 
Eeklo hersteld. Dit zorgde voor (verzekerde) waterschade in het kantoor op het gelijkvloers. In 2016 werd 
ook het huurcontract met Comeet beëindigd. In 2017 kan gestart worden met het herstel van de 
waterschade.  
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8 Financieel verslag 

Actief-passief balans  

Activa 267 553,53 
Materiele vaste activa 135 668,14 
Terreinen en gebouwen 120 800,00 
Meubilair en rollend materieel 3 554,36 
Leasing en soortgelijke rechten 11 313,78 
Vlottende activa 131 897,39 
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1 766,94 
Liquide middelen 126 080,81 
Overlopende rekeningen 4 049,64 
  
Passiva 267 565,53 
Fondsen van de vereniging 120 800,00 
Sociaal passief 50 000,00 
Overgedragen resultaat 69 335,91 
Resultaat boekjaar 10 013,57 
Schulden 10 476,18 
Overlopende rekeningen 6 939,87 
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Kosten en opbrengsten 2016 

  budget uitgevoerd rest 

Kosten   214 369,20  188 278,60  26 090,60  

Handelsgoederen, hulp- en grondstoffen 3 500,00  2 864,78  635,22  

Diensten en diverse goederen   89 950,00  74 820,33  15 129,67  

Kosten voor gebouwen   300,00  1 015,21  -715,21  

Secretariaatskosten   12 850,00  11 809,93  1 040,07  

Promotiekosten   71 700,00  57 113,41  14 586,59  

Publicaties  33 700,00  23 431,36  10 268,64  

Media  29 500,00  26 158,36  3 341,64  

Beurzen  5 000,00  3 382,21  1 617,79  

PR  500,00  1 028,17  -528,17  

Beelmateriaal  2 500,00  2 500,50  -0,50  

Andere promotiekosten  500,00  612,81  -112,81  

Kosten voor activiteiten   5 100,00  4 881,78  218,22  

Vergaderkosten  500,00  1 303,86  -803,86  

Externe prestaties/prestaties door derden/ 500,00  200,08  299,92  

Sectormomenten  3 600,00  3 377,84  222,16  

Evenementen  500,00   500,00  

Bezoldigingen en sociale lasten   117 000,00  107 067,61  9 932,39  

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen 2 419,20  2 419,20  0,00  

Andere bedrijfskosten   1 200,00  876,13  323,87  

Financiele kosten   300,00  54,00  246,00  

Belastingen op het resultaat      176,55 176,55  

     

Opbrengsten   190 784,92  201 495,83  -10 710,91  

Omzet   8 700,00  18 336,10  -9 636,10  

Verkopen   2 800,00  3 068,70  -268,70  

Bijdrage in publicaties   3 500,00  4 665,00  -1 165,00  

Bijdrage in sectormomenten   900,00  1 067,00  -167,00  

Recuperatie bedrijfskosten (doorgerekende kosten) 1 500,00  9 535,40  -8 035,40  

Lidgeld, schenkingen, legaten, subsidies   175 784,92  174 759,73  1 025,19  

Lidgeld       0,00  

Gemeenten  38 392,46  38 392,47 -0,01  

Toerisme Oost-Vlaanderen  38 392,46  38 392,46  0,00  

Subsidies   99 000,00  97 974,80  1 025,20  

Toerisme Vlaanderen  99 000,00   99 000,00  

Andere bedrijfsopbrengsten   7 000,00  4 200,00  2 800,00  

Diverse fin. Opbrengsten     54,99    

Opbrengsten - kosten   -23 584,28  13 217,23    
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