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Voorwoord 

De viering van 100 jaar Ronde van Vlaanderen was in 2013 een groot feest.  

Toerisme Vlaanderen trok de nodige middelen uit met het impulsproject ‘De Ronde 100’.  

Voor Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen leidde dit tot het project ‘Beleef je eigen 

Ronde’ dat liep tot 2016 met de viering van de 100ste Ronde van Vlaanderen. De inrichting 

van de Ronde van Vlaanderenstraat als belevingsstraat werd een absolute apotheose.  

Sinds de Ronde van Vlaanderen aankomt in Oudenaarde en het parcours werd hertekend, is 

niet alleen de spankracht van de koers maar ook het toerisme in de Vlaamse Ardennen er op 

vooruit gegaan. Het aantal overnachtingen in de Vlaamse Ardennen bereikte in 2015 een 

nieuwe recordhoogte met 310.277 overnachtingen. Dit is mede of vooral te danken aan de 

nieuwe maatstaf die nu ook met huurvakantiewoningen rekening houdt. Deze logiesvorm 

maakt maar liefst 1/3 uit van het totaal aantal logiesuitbatingen in de streek. Het geeft aan 

dat de Vlaamse Ardennen een geliefkoosde toeristische bestemming is voor gezinnen en 

vrienden die in groep (peergroups) komen genieten in Vlaanderens Mooiste Landschap. 

De persaandacht was in het feestjaar 2016 ook weer bijzonder groot wat de Vlaamse 

Ardennen heel wat free publicity opleverde. “De Vlaamse Ardennen wordt als het 

‘Wielerwalhalla” betiteld in de Nederlandse krant ‘Trouw’. Het voorjaar in de Vlaamse 

Ardennen is dan ook niet meer weg te denken zonder wielertoeristen tegen het lijf te lopen. 

Dat is zeker het geval op de Muur van Geraardsbergen die terecht als een mythe door het 

leven gaat en daarom in 2017 weer zijn plaats in het parcours van de Ronde mocht opeisen. 

Hoe dan ook, eind 2016 werd een nieuw beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 

voorgesteld en wat blijkt: ‘De Vlaamse Ardennen zijn een topwandelregio tegen 2020’. Niet 

fietsen of sportief fietsen maar gewoonweg wandelen blijkt het belangrijkste motief te zijn 

voor de verblijfstoerist om naar deze regio - waar de Ronde wordt gereden - af te zakken. 

Wandelen is inderdaad universeel en laagdrempelig en vooral ook rustgevend wat een even 

belangrijke motivatie blijkt te zijn in deze tijden waar alles snel moet gaan. Het landschap in 

de Vlaamse Ardennen nodigt ook wel uit om vooral al wandelend ontdekt te worden. Met het 

nieuw leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ dat in 2016 werd 

opgestart, wil Toerisme Vlaamse Ardennen samen met het Regionaal Landschap en 

Natuurpunt het wandelen in de Vlaamse Ardennen nog aantrekkelijker en boeiender maken. 

Naast het wielerwalhalla mogen we binnenkort ook spreken van het wandelwalhalla Vlaamse 

Ardennen en dit alles overgoten met een heerlijk ‘Plan Bier’. De toekomst lacht ons toe met 

het toerisme in de Vlaamse Ardennen. 

 

Luc Hoorens 

Voorzitter Toerisme Vlaamse Ardennen 
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1. ORGANISATIESTRUCTUUR                                                      
 
1.1.  Wijzigingen vzw-structuur Toerisme Vlaamse Ardennen 
 

In de loop van het jaar deden zich enkele wijzigingen voor met betrekking tot de vzw- of 

organisatiestructuur. Sommige wijzigingen gingen al in per 1 januari 2016, andere  

wijzigingen voltrokken zich pas in de loop van het jaar 2016. 

 
1.1.1. Nieuwe vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
Ingevolge een interne verschuiving nam de gemeenteraad van Oosterzele van 27 januari 

2016 de beslissing om de bevoegdheid toerisme van burgemeester Johan Van Durme over 

te dragen aan de heer Jean-Marie De Groote, nieuwe schepen bevoegd voor toerisme die 
aldus de gemeente Oosterzele zal vertegenwoordigen in de algemene vergadering  van 

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw. 

Ook het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) voerde een wisseI door met de vervanging 

van mevrouw Tieneke Vande Velde door de heer Marnix Van Breusseghem als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw  

ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van het CRVV van mei 2016. 

Tenslotte werd ook Caroline De Padt vervangen als vertegenwoordiger van Toerisme Oost-

Vlaanderen in de algemene vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen door mevrouw 
Deborah Ongena, Consulent Verblijfstoerisme bij Toerisme Oost-Vlaanderen. 

 

1.1.2. Nieuwe bestuurders in de raad van bestuur 
Naar aanleiding van de oppensioenstelling van mevrouw Agnes Van Crombrugge besliste de 

gemeenteraad van de Stad Ronse op 22 december 2014 om mevrouw Brigitte Vanhoutte 

als nieuwe schepen bevoegd voor toerisme, aan te duiden als vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen en mevrouw Annelies 

Lenoir als plaatsvervanger. Door een vergetelheid werd de benoeming van Brigitte 

Vanhoutte als bestuurder van Toerisme Vlaamse Ardennen pas officieel op de algemene 

vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw van 10 juni 2016. Op dezelfde algemene 

vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen van 10 juni 2016 werd ook de heer Frederik 
Van Driessche van Horeca Vlaamse Ardennen benoemd tot bestuurder na een eerder 

ontslag als bestuurder van Tieneke Vande Velde van het Centrum Ronde van Vlaanderen. 
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1.2. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2016 
 

Provincie Vertegenwoordiger Functie 
TOV Eddy Couckuyt  Gedeputeerde 
TOV Katia Versieck Algemeen Manager 
TOV Mieke Belmans Manager 
TOV Pierre Goffaux Manager 
TOV Hugo Leroy Bestuurder TOV 
TOV Hilde De Sutter Bestuurder TOV 

TOV Caroline De Padt tot 17/11/2016 
Deborah Ongena van 18/11/2016 

Bestuurder TOV 
Personeelslid TOV 

 
Steden/Gemeenten Vertegenwoordiger Functie 
Brakel Johan Thomas Schepen 
Gavere Dirk Martens Schepen 
Geraardsbergen Kristin Vangeyte Schepen 
Herzele Luc Hoorens Voorzitter TVA 
Horebeke Janna Bauters Schepen 
Kluisbergen Frank De Backer Schepen 
Kruishoutem Kristof Callens Schepen 
Lierde Rudy Mortier Schepen 
Maarkedal Ann De Tollenaere Schepen 

Oosterzele Johan Van Durme tot 27/01/2016 
J.-M. De Groote per 28/01/2016 

Burgemeester 
Schepen 

Oudenaarde Marnic De Meulemeester Burgemeester 

Ronse Agnes Van Crombrugge tot 10-6-2016 
Brigitte Vanhoutte per 11-6-2016 Schepen 

St.-Lievens-Houtem Sabrina Coppens Schepen 
Wortegem-Petegem Maarten Van Tieghem Schepen 
Zingem Kathelijne Van Betsbrugge Schepen 
Zottegem Kurt De Loor Schepen 
Zwalm Guido De Temmerman Schepen 

 

VVV’s Vertegenwoordiger Functie 
VVV Brakel Eric Van Cauwenberghe Voorzitter 
Kon. VVV Zottegem Herman De Vos Voorzitter 
GVVV Vlaamse Ardennen Guy De Vos Secretaris 
VVV Oosterzele Werner Eeckhout Voorzitter 

 

Verenigingen/instanties Vertegenwoordiger Functie 
RLVA Els Eeckhout Coördinator 
Horeca Vlaamse Ardennen Luc Beert  Zelfstandige 
CRVV Tieneke Van de Velde tot mei 2016 

Marnic Van Breusseghem na mei ‘16 
Personeellid CRVV 
Personeelslid CRVV 

Unizo Oudenaarde  Johan Michels Regioverantwoordelijke 
Pasar Z.O.-Vlaanderen Marie-Claire Martens  Diensthoofd  

  5 



 
1.3. Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2016 
 
Bestuurder categorie 1 Vereniging / Instantie Functie 
Katia Versieck TOV Algemeen Manager 
Mieke Belmans TOV Manager 
Hugo Leroy TOV Provincieraadslid 
 
Bestuurder categorie 2 Vereniging / Instantie Functie 
Kristin Vangeyte Geraardsbergen Schepen 
Luc Hoorens Herzele Voorzitter TVA 
Marnic De Meulemeester Oudenaarde Burgemeester 
Brigitte Vanhoutte Ronse Schepen 
 
Bestuurder categorie 3/4 Vertegenwoordiger Functie 
Els Eeckhout RLVA Coördinator 
Frederik Van Driessche Horeca Vlaamse Ardennen Zelfstandige 
 
Bestuurder z/stemrecht Vertegenwoordiger Functie 
Herman De Vos KVVV Zottegem Voorzitter 
 
 
1.4. Gemachtigden Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2016 

 
Mandaat Gemachtigde Vereniging / Instantie 
Voorzitter Luc Hoorens Herzele 
Ondervoorzitter Kristin Vangeyte Geraardsbergen 
Penningmeester Herman De Vos KVVV Zottegem 
Secretaris Wim Haesebeyt TOV (regiocoördinator) 
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2. STATUTAIRE WERKING                                                          
 
2.1.  Raad van Bestuur dd° 25 februari 2016  
 

De raad van bestuur kwam samen op 26 februari 2016 in het Schepenhuis te Herzele. 

• Aanwezig: 
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Kristin Vangeyte, Brigitte Vanhoutte, Marnic De  
                             Meulemeester, Katia Versieck, Mieke Belmans, Hugo Leroy 

- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt 
- verontschuldigd: Els Eeckhout 

• Agenda: 
- goedkeuring verslag voorgaande vergadering dd. 11 december 2016 te Zottegem 
- mediacampagne 2016: bespreking samenwerking TOV en TVA 
- nieuw subsidiereglement clusterwerking TVA 2016 
- Leader Vlaamse Ardennen: goedgekeurd project landschapsbeleving en nieuwe  
  projectoproep 2016 
- planning sectorwerking 2016 
- bijhouden agenda komende netwerkmomenten 
- varia: - stand van zaken nieuwe visie op recreatieve routes TOV en vesparoute VA 
            - taxiloket Vlaamse Ardennen 
            - oprichten van een feitelijke vereniging voor het streekfonds VA 
 

2.2. Raad van Bestuur dd° 28 april 2016 

De raad van bestuur kwam samen op 28 april 2016 om 14.00u in de huurvakantiewoning 
Eyndevelde te Sint-Lievens-Esse. 

• Aanwezig: 
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Kristin Vangeyte, Marnic De Meulemeester, Mieke  
                             Belmans, Hugo Leroy, Els Eeckhout 
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt 
- verontschuldigd: Brigitte Vanhoutte, Katia Versieck 
 

• Agenda: 
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 28 februari 2016 te Elst 
- bespreking en goedkeuring teksten nieuw beleidsplan Vlaamse Ardennen 
- Leader Vlaamse Ardennen: advisering nieuwe leaderprojectideeën en contact voor  
  samenwerkingsproject Leader Vlaamse Ardennen en Leader Pajottenland 
- voorleggen nota hervorming streekbeleid Resoc/SERR – Streekoverleg Z.-O.-Vl. 
- oprichting en werking ‘Streekfonds VA’ binnen structuur Koning Boudewijn Stichting 
- bespreking jaarverslag en jaarrekening 2015 uitgesteld naar volgende vergadering 
- varia: - probleem met kaartmateriaal van Aquaterra (vermelding van een private  
              landbouwweg) voor project ‘Agrotoerisme’ wordt aangekaart door de VLM) 
            - verkeersongeval met betrokkenheid regiobord VA in Ronse door  
              verzekeringsmaatschappij opgelost 
            - prijzenpakket ‘Pasar Zomert’: akkoord voor 3 picknick-wandelrugzakken 
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2.3. Raad van Bestuur dd. 26 mei 2016 
De raad van bestuur kwam samen op donderdag 26 mei 2016 om 15.00u in het 
Schepenhuis te Herzele. 

 

• Aanwezig:  
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Kristin Vangeyte, Mieke Belmans, Hugo Leroy,  
                             Els Eeckhout 
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt 
- verontschuldigd: Marnic De Meulemeester, Brigitte Vanhoutte, Katia Versieck 

 

• Agenda: 
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 28 april 2016 te Sint-Lievens-Esse 
- bespreking en goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen 2015 
- budget en rekeningen 2016: akkoord voor ontwikkelen nieuwe toeristische kaart  
  Vlaamse Ardennen met offline promotiebudget begroting en voor een kleine  
  voorjaar- en zomeractie in afwachting van grote wandelcampagne ism TOV 
- opmaak agenda algemene vergadering dd. 10 juni 2016 
- overzicht streekbeleid en projectwerking Vlaamse Ardennen op diverse niveaus 
- realisatie Vesparoutes volgens nieuwe visie op recreatieve routes TOV mogelijk 

        

2.4. Algemene Vergadering dd. 10 juni 2016 
De algemene vergadering kwam samen op vrijdag 10 juni 2016 om 16.00u in Auberge  
Sint-Sébastien te Ronse. 

• Aanwezig: 
- stemgerechtigd:  Luc Hoorens (voorzitter- Herzele), Johan Thomas (Brakel), Kristof  
  Callens (Kruishoutem), Ann De Tollenaere (Maarkedal), Jean-Marie De Groote  
  (Oostakker), Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Brigitte Vanhoutte (Ronse),  
  Kathelijne Van Betsbrugghe (Zingem), Guido De Temmerman (Zwalm), Herman De  
  Vos (penningmeester – VVV Zottegem), Guy De Vos (GVVV Vlaamse Ardennen),  
  Werner Eeckhout (Oosterzele), Frederik Van Driessche (Horeca Vlaamse Ardennen 
- gestemd met volmacht: Mieke Belmans (TOV), Hilde De Sutter (TOV), Caroline  
  De Padt (TOV), Marie-Claire Martens (Pasar), Eric Van Cauwenberghe (VVV  
  Brakel), Els Eeckhout (RLVA) 
- aanwezig zonder stemrecht: Marleen Depraetere (Kluisbergen), Filiep Van  
  Grembergen (Oosterzele), Eva Roels (Oudenaarde), Annelies Lenoir (Ronse),  
  An De Pauw en Wim Haesebeyt (regiocoördinatie TVA) 
- verontschuldigd: Eddy Couckuyt (voorzitter TOV), Pierre Goffaux (TOV), Hugo  
  Leroy (TOV), Dirk Martens (Gavere), Kristin Vangeyte (Geraardsbergen), Janna  
  Bauters (Horebeke), Rudy Mortier (Lierde), Maarten Van Tieghem (Wortegem- 
  Petegem), José Deprez (VVV Brakel), Sabrina Coppens (Sint-Lievens-Houtem),  
  Kurt De Loor (Zottegem), Eric Van Cauwenberghe (VVV Brakel), Johan Michels  
  (Unizo) 
 

• Agenda: 
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 11 december 2015 te Balegem 
- voorstelling nieuw strategisch plan voor toerisme in de VA 2016-2020 
- bespreking en goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen 2016 
- benoeming nieuwe bestuurders 
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- stand van zaken budget en uitvoering marketingactieplan 2016 
     - oprichting bestuurscomité Streekmotor23 
     - opstart nieuw leaderproject landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen 
     - voorstelling lancering voorjaars- en zomercampagne 2016 
     - budgetwijzigingen 2016 
- overzichtelijke matrix streekbeleid en projectwerking in de Vlaamse Ardennen 
- varia: opening nieuw infopunt ‘Streekpunt Zwalm’ op 25 juni 2016 
 

  2.5. Raad van Bestuur dd. 15 september 2016 
  De raad van bestuur kwam samen op donderdag 15 september 2016 om 14.00u in  
  ’t Klein Verzet te Parike. 

• Aanwezig:  
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Katia Versieck, Mieke Belmans, Hugo Leroy,  
                             Els Eeckhout, Frederik Van Driessche 
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw, Wim Haesebeyt 
- verontschuldigd: Marnic De Meulemeester, Kristin Vangeyte, Brigitte Vanhoutte 

 

• Agenda:  
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 26 mei 2016 te Herzele 
- statutaire werking:  
    - oprichting streekfonds binnen structuur KBS en aanduiding vertegenwoordiger  
      TVA in bestuurscomité 
    - aangifte patrimoniumbelasting 2016 TVA 
    - beslissing annulering KBC Spaarrekening Plus TVA 
- goedkeuringsprocedure en lancering nieuw beleidsplan toerisme 
- marketingacties 2016 en bespreking grote wandelcampagne 
- projectwerking:  
     - impulsproject nieuwe wandelnetwerken Vlaamse Ardennen in uitvoeringsfase 
     - leaderprojectidee ‘Uitkijkpunten in de Vlaamse Ardennen’ niet ingediend 
- najaarsprogramma sectorwerking 
varia: toelichting bij raamovereenkomst fotografie-opdracht TOV 
 

2.6. Raad van Bestuur dd. 1 december 2016 

De raad van bestuur kwam samen op donderdag 1 december 2016 om 20.30u in het 
Schepenhuis van Herzele. 

• Aanwezig: 
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Brigitte Vanhoutte, Mieke Belmans, Hugo Leroy,  
                             Frederik Van Driessche 
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt 
- verontschuldigd: Katia Versieck, Kristin Vangeyte, Marnic De Meulemeester, Els  
                              Eeckhout 

• Agenda: 
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 1 december 2016 
- statutaire werking: mededeling vervanging Caroline De Padt door Deborah Ongena  
  (consulente verblijfstoerisme) als vertegenwoordiger TOV in algemene vergadering 
- marketingacties 2016 en eerste resultaten lopende wintercampagne 
- voorstel marketingactieplan 2017 en bespreking goedkeuringsprocedure  

  9 



  aanbesteding grote wandelcampagne door TOV als aanbestedende overheid 
- voorstel budget 2017 
- nieuws uit TOV: inspiratiedag 19 december 2016 te Aalst 
- varia: - planning vergaderdata 2017 en nieuwjaarsreceptie 
            - Herman De Vos vraagt als penningmeester naar stand van zaken  
              patrimoniumtaks 

 

2.7.  Algemene Vergadering dd. 16 december 2016 

De algemene vergadering kwam samen op vrijdag 16 december 2016 om 10u. in het 
Schepenhuis te Herzele. 

• Aanwezig:  
- stemgerechtigd:  Luc Hoorens (voorzitter- Herzele), Johan Thomas (Brakel),  
  Dirk Martens (Gavere), Jean-Marie De Groote (Oostakker), Janna Bauters  
  (Horebeke), Rudy Mortier (Lierde), Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Brigitte  
  Vanhoutte (Ronse), Etienne Poelman (Zingem), Guido De Temmerman (Zwalm),  
  Eddy Couckuyt (gedeputeerde TOV), Katia Versieck (TOV), Mieke Belmans (TOV),  
  Hugo Leroy (TOV), Herman De Vos (VVV Zottegem), José Duprez (VVV Brakel),  
  Guy De Vos (GVVV Vlaamse Ardennen), Werner Eeckhout (Oosterzele), Els  
  Eeckhout (RLVA), Johan Michels (Unizo) 
- aanwezig zonder stemrecht: Rina Cosyns (Geraardsbergen), Filiep Van  
  Grembergen (Oosterzele), Silke Vanderschaeghe (Wortegem-Petegem), An De  
  Pauw en Wim Haesebeyt (regiocoördinatie TVA) 
- verontschuldigd: Pierre Goffaux (TOV), Hilde De Sutter (TOV), Kristin Vangeyte  
  (Geraardsbergen), Brigitte Vanhoutte (Ronse), Sabrina Coppens (Sint-Lievens- 
  Houtem), Frank De Backer (Kluisbergen), Kristof Callens (Kruishoutem), Ann De  
  Tollenaere (Maarkedal), Kurt De Loor (Zottegem), Eric Van Cauwenberghe (VVV  
  Brakel), Frederik Van Driessche (Horeca Vlaamse Ardennen) 
 

• Agenda: 
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 10 juni 2016 te Ronse 
- statutaire werking: kennisname nieuwe vertegenwoordiger TOV in A.V. TVA 
- overzicht acties afgelopen seizoen 2016: marketing, projecten, beleidsplan 
- voorstelling lopend impulsproject nieuwe wandelnetwerken TOV en campagne 
- voorstelling en goedkeuring marketingactieplan 2017 
- voorstelling en goedkeuring budget 2017 
- varia: - toelichting nieuw beleidsplan Pasar: “Vrije tijd staat onder druk” door  
              Marie-Claire Martens 
            - stand van zaken nieuw logiesdecreet door Marnic De Meulemeester 
            - Luc Hoorens kondigt aanstelling aan van nieuwe directeur voor CRVV 
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3. ACTIVITEITENVERSLAG                                                          
 
3.1.  Infrastructuur 
 
3.1.1.  Opening Ronde van Vlaanderenstraat t.g.v. 100ste Ronde van Vlaanderen  

Na de viering van 100 jaar Ronde van 

Vlaanderen in 2013 werd ook 2016 een 

feestjaar met de 100ste editie van de 

Ronde van Vlaanderen. De opening van 

de Ronde van Vlaanderen-straat als 

belevingsstraat voor de wielerliefhebber 

vond plaats op 22 maart 2016. Een 

absolute apotheose ter afsluiting van de 

campagne ‘Beleef je eigen Ronde’ van 

Toerisme Oost-Vlaanderen. 

Op die dag organiseerde Toerisme Vlaamse Ardennen één van de tweejaarlijkse 

overlegmomenten met de toeristische ambtenaren van de Vlaamse Ardennen waarna een 

bezoek werd gebracht aan de belevingsstraat waar volgende belevingselementen werden 

gerealiseerd: 

- alle Ronde-winnaars sinds de eerste Ronde in 1913 worden er met naam en jaartal over  

  een lengte van 1,2 km vermeld d.m.v. wegschildering in de Ronde van Vlaanderenstraat; 

- het monument van Karel Van Wijnendaele – de stichter van de Ronde – wordt er met een  

  mozaïek van alle 76 Ronde-winnaars op een kasseistrook (beschilderde kasseien) extra  

  opgesmukt; 

- een rustplek met picknickbanken werd er in de Ronde van Vlaanderenstraat ingericht en  

  aangevuld met een eregalerij van 10 levensgrote portretten van mythische wielerhelden; 

Op nog andere plaatsen langs de Ronde van Vlaanderenroute werden inrijpunten ingericht 

met randinfrastructuur (infozuilen en rust- en/of picknickbanken). Zo onder meer aan het pam 

Velzeke langs de Paddestraat, aan het fietsinrijpunt ‘De Passage’ in Ronse, op de Muur van 

Geraardsbergen en aan het Centrum Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde. 

3.1.2. Ontwikkelen van nieuwe wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen 

Toerisme Vlaanderen investeert via het impulsprogramma fiets- en wandelnetwerken in 

projecten die als doel hebben de beleving van de fiets- en wandelnetwerken voor de 

internationale toerist te verhogen en het toeristisch ondernemerschap op en langs de fiets- 
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en wandelnetwerken te versterken. Voor de wandelnetwerken gaat het over projecten die de 

hiaten in de wandelnetwerken binnen de zoekzones wegwerken. 

Toerisme Oost-Vlaanderen diende in 2015 het impulsproject ‘Wandelnetwerk 
Zwalmstreek – Getuigenheuvels-Oost’ in dat de Vlaamse Ardennen als ultieme 

wandelregio in Vlaanderen op de kaart moet zetten.  

In overleg en samenwerking met de 

gemeentebesturen en andere instanties en 

organisaties als ANB, RLVA en de Bosgroep 

Vlaamse Ardennen werd in eerste instantie 

heel wat voorbereidend werk verricht om de 

nieuwe wandelnetwerken te ontwikkelen en 

van een gepaste benaming te voorzien.  

Naast het al bestaande ‘Wandelnetwerk 

Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen’ 

worden met dit project volgende nieuwe 

wandelnetwerken toegevoegd: 

- Wandelnetwerk Bronbossen Vlaamse Ardennen 
- Wandelnetwerk Zwalmvallei Vlaamse Ardennen 

Met deze uitbreiding wordt het volledige zuiden van de Vlaamse Ardennen één groot 

wandelgebied van Kluisbergen (west) tot Geraardsbergen (oost). Met het wandelnetwerk van 

de Zwalmvallei te noorden daar nog aan toegevoegd zal er vanaf de zomer 2017 sprake zijn 

van één groot aaneengesloten wandelgebied in de Vlaamse Ardennen dat met meer dan 

800 km aan wandelpaden het grootste mag genoemd worden in Vlaanderen.  
 

De regiocoördinatie werd ook betrokken bij het aanduiden van nieuw te ontwikkelen of te 

verfraaien uitkijkpunten en/of belevingspunten langs de netwerken op onder meer volgende 

locaties: 

- Uitkijkpunt ’t Bosgat (Schorisse) 

- De 4 scheppes (Parike) 

- Muziekbos (Ronse) 

- De Zwalmmolen (Zwalm) 

Het plaatsen van de vele palen en borden en ook infozuilen vraagt het nodige overleg en 

goede samenwerking met gemeentebesturen en aangelanden. Er werden daartoe 

infomomenten georganiseerd en nieuwsbrieven verspreid en specifiek met de 

landbouwsector werd een overleg georganiseerd om maximaal problemen te voorkomen. 

De lancering van de nieuwe wandelnetwerken wordt voorzien tegen de zomer van 2017. 



3.2.  Marketing en promotie 
 

3.2.1.  Algemene visie en uitgangspunten 

Het nog lopende planningsproces voor de opmaak van het nieuw beleidsplan voor toerisme 

in de Vlaamse Ardennen geeft alvast 2 belangrijke aandachtspunten aan waar we in 2016 

iets mee willen aanvangen: 

- een duidelijke positionering neerzetten 

- uitbouwen en versterken van de regiowerking  

- groei in het aantal dag- en verblijfstoeristen bewerkstellingen 

3.2.2.  Specifieke aandachtspunten: ‘100ste Ronde van Vlaanderen’ 

Ter gelegenheid van de 100ste Ronde van Vlaanderen in 2016 is het nogal evident dat ook 

Toerisme Vlaamse Ardennen initiatieven neemt om aan dit feestjaar invulling te  

geven en zodoende met de Ronde de regio ook extra te promoten. 

3.2.3.  Promotie van de Ronde en de wielercultuur 

• Boek ‘De heuvels van de Ronde’ 

Op donderdag 3 maart 2016 werd het fotoboek ‘De heuvels van de Ronde’ voorgesteld in het 

Centrum Ronde van Vlaanderen.  Het boek is een verzameling van foto’s van 

landschapsfotograaf Bart Heirweg. De landschappen van deze heuvelstreek inspireerden 

hem. Ieder voorjaar zag hij op de bulten en kasseien de wielerkoorts in zijn streek toenemen. 

Met dit boek bundelt hij exclusieve beelden, gefotografeerd in de vroege ochtend of late 

avond, van de heuvels en de landschappen van de Ronde. Tussendoor wordt het boek 

opgewaardeerd met enkele interessante interviews met onder meer Stijn Vandenbergh, 

Dries Devenijns, Michel Wuyts en Peter 

Van Petegem. Een must-have voor 

elke natuur- en wielerliefhebber.  

Het boek werd uitgegeven door 

Boekhandel Beatrijs uit Oudenaarde en 

werd mede mogelijk gemaakt met  

€ 5.000 aan leadermiddelen via 

Toerisme Vlaamse Ardennen uit het leaderproject ‘Samen werken aan Vlaanderens Mooiste 

Landschap’ als financiële tussenkomst (2015) voor de fotograaf. In ruil kregen TVA en RLVA 

(medepromotor van het project) het gebruiksrecht voor een 50-tal prachtige landschapsfoto’s 

om te gebruiken in al hun communicatiekanalen tot en met einde 2016. 

Budget 2016: - aankoop 300 boeken à € 20/stuk: € 6.000 (online campagne) 

                       - verkoop 101 boeken à € 20/stuk:  € 2.020 (BO-Andere) 
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• Perswerking t.g.v. viering 100ste Ronde van Vlaanderen 

Na de viering van 100 jaar Ronde van Vlaanderen in 2013 werd ook 

2016 een feestjaar met de 100ste editie van de Ronde van 

Vlaanderen. Het impulsproject en de campagne ‘Beleef je eigen 

Ronde’ overbrugde deze hele periode van de ene viering naar de 

andere.  

De opening van de Ronde van Vlaanderenstraat als belevingsstraat 

voor de wielerliefhebber op 22 maart 2016 werd een absolute 

apotheose.  

 

De pers liet zich in 2016 net zoals voor het bier ook voor de koers van haar beste zijde zien. 

Reportages van meerdere pagina’s verschenen in diverse media in binnen- en vooral 

buitenland: 

• ‘Op Pad’ (het outdoormagazine van ANWB): ‘De Ronde van Vlaanderen’  

• ‘Rondom’ van Het Nieuwsblad: ‘Ronde van Vlaanderenstraat wordt belevingsstraat’ 

• Bike & trekking magazine: Weekendje weg ‘De Mooiste Rondes (naast dé ronde)’ 

• Kampeerauto (NKC): ‘Wie wordt een echte’ 

• ACSI FreeLife: ‘In het spoor van de hoogmis’ 

• Fietssportmagazine (NL): ‘De Ronde’ 

• Hoogeveensecourant (NL): ‘Op zoek naar Vlaamse kuitenbijters’ 

• De Volkskrant (NL): ‘Op Café in de Ronde van Vlaanderen’ 

• Website ‘Het is koers.nl’: ‘Ride like a Flandrien’ 

• Next Destination (NL): ‘De 100ste Ronde van Vlaanderen’ 

• Cyclingonline.nl: ‘Zelf fietsen in de Vlaamse Ardennen’ 

• De Telegraaf (NL): De Ronde zij geprezen’ 

• Trouw (NL): ‘Wielerwalhalla: ‘De Vlaamse veldweggetjes, ook voor fietstoeristen’ 
 

Financiering:  
     De persreizen komen tot stand in samenwerking 

met Toerisme Vlaanderen,  

     Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse 

Ardennen. De regiocoördinatie  

     werkt de programma’s van de persreizen uit vanaf  

aankomst tot vertrek. 

   

Budget: Participatie TVA in kosten Pers&PR 2016:  

                 € 2.119,62 
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3.2.4.  Publicaties 

• Regiopocket Vlaamse Ardennen 2016 

    In 2016 werd de regiopocket geactualiseerd en waar nodig werden 

nieuwe teksten opgemaakt. De pocket telde 160 pagina’s en 8 

pagina’s hardcover (4 extra pagina’s voor de uitvouwbare kaart).  

De pocket werd gedrukt op 25.000 ex. 

        Budget:    € 20.000 
         Totale kosten:   € 19.442 
                   Opmaak en layout: €   4.579 

                    Drukwerk:   € 14.863 

 

• Toeristische kaart Vlaamse Ardennen 2016 

In 2016 werd geen budget voorzien voor de uitgave van een 

toeristische kaart omdat de Plan Bierkaart een alternatieve 

toeristische kaart voor de Vlaamse Ardennen was. Wanneer 

dit toch zo geen goed idee bleek werd beslist om in het 

najaar 2016 toch nog een nieuwe toeristische kaart voor de 

Vlaamse Ardennen te ontwikkelen. 

De nieuwe toeristische kaart werd anders dan voorheen meer 

opgevat als een wervend instrument om de Vlaamse 

Ardennen als een aantrekkelijke regio te profileren voor 

wandelaars en sportieve fietsers en om de highlights van de  

Vlaamse Ardennen extra in de kijker te zetten. Er werd ook 

voor extra creatieve copywrighting gezorgd door tussenkomst van onze vaste copywriter 

Koen Lauweryns uit Ronse. De kaart werd op 25.000 ex. gedrukt en gelanceerd samen 

met het nieuw strategisch beleidsplan in oktober 2016. 

Budget: Offline campagne 2016 (restbudget) 

Totale kosten:  € 4.571 

     Copywriting: € 1.162 

     Opmaak: €    454 

     Druk:  € 2.955 
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• Plan Bier 

 De succesformule van de Plan Bierkaart ligt hem niet alleen in 

het thema ‘Bier’ maar ook in de combinatie van de wervende 

en praktische informatie die wordt aangeboden. Uitpakken 

met biersommelier Sofie Vanrafelghem en het aanbieden van 

enkele op de kaart uitgetekende fiets- en wandelroutes, slaat 

blijkbaar aan. Bij elke herdruk wordt het horeca-aanbod 

grondig nagekeken en waar nodig aangepast of aangevuld 

met horecazaken die voldoen aan de vereiste criteria als 

voldoende ruime openingsuren en voldoende ruim aanbod 

streekbieren uit de Vlaamse Ardennen. 

 Budget: Offline campagne 2016 (restbudget) TOV: Concept en opmaak 
TVA: 2 herdruks: € 1.039 + € 1.583 = € 2.622 (budget offline) 

                                   

3.2.5. Toeristische apps 

In 2016 beschikte TVA over 2 toeristische apps om de Vlaamse Ardennen als wandelregio in 

de markt te zetten en recreatieve digitale routes aan te bieden: 

• My Tours 

Eind september 2016 diende de lopende 
overeenkomst met 7Scenes uit Amsterdam 
voor één jaar nog verlengd te worden mede 
door de verplichting van Toerisme 
Vlaanderen om gesubsidieerde apps 
minimaal 3 jaar te handhaven na uitbetaling 
van de laatste subsidies dat plaatsvond op 27 
oktober 2014. 

Toerisme Vlaamse Ardennen verlengde daarom in overleg met de 4 steden de 
overeenkomst voor 1 jaar tot einde september 2017 voor een jaarlijkse 
onderhoudsbijdrage inclusief hostingskost. De app bevat 12 digitale erfgoedroutes of 3 
routes per stad  en wordt promotioneel ondersteund door de minisite www.mytours.be. 

Teneinde de investering extra te laten renderen werden speciale stickers ontwikkeld om 
de ‘My Tours-app’ in het straatbeeld van de steden extra aandacht te geven.  
 
Budget: Hostingskosten en Fotosessie 
Totale kosten (jaarlijkse licentie): € 8.712 
Gedeelde kosten steden en TVA (1/5): € 1.742,40 
Totale kosten nieuwe stickers (opmaak en druk): € 363 

http://www.mytours.be/
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• Op Stap 

Een andere app heeft Toerisme Vlaamse Ardennen lopen bij Route 
You met als doel ook op het platteland en in de kleinere gemeenten 
digitale routes te kunnen aanbieden. Deze app werd ontwikkeld in 
het kader van het leaderproject ‘DARE-regio’ en de actie 
‘Innovatieve fiets- en wandelroutes’. Ook deze licentie liep voor een 
periode van 3 jaar met als einddatum februari 2017. De totale kosten 
(€ 10.587,50 incl. BTW voor 3 jaar) werden volledig als leaderkosten 
ingediend in 2014 waarvoor 65% subsidies werden ontvangen. 
In 2016 stonden volgende digitale routes online op de Route You 

app ‘Op Stap in de Vlaamse Ardennen’: 
   - 4 x Agrotoerisme Rooigemsebeek (lussen Mullem – Huise –  Lede –  Wannegem) 
   - Erfgoedwandeling Valerius De Saedeleer (Etikhove) 
   - Erfgoedwandeling Het archeologisch park van de abdij van Ename (Ename) 

Budget: Hostingskosten 
Totale kosten in 2016: € 0 (aflopend contract) 
 

3.2.6. Beurzen 

Sinds enkele jaren valt het op dat op dat de 
aanwezigheid van Vlaamse toeristische diensten 
op vakantiesalons in binnen- en buitenland nog 
nauwelijks iets voorstelt. Het gebeurt soms dat 
Toerisme Vlaamse Ardennen als enige 
standhouder uit Vlaanderen aanwezig is en 
bijgevolg wordt aangesproken om informatie uit 
heel Vlaanderen. De steden Geraardsbergen, 

Oudenaarde en Ronse en de gemeente Brakel en soms ook Zwalm blijven 
geïnteresseerd om via dit kanaal toeristen te blijven aanspreken. 

Toerisme Vlaamse Ardennen is sinds enkele jaren bereid om de volledige kost voor het 
huren en inrichten van de stand op zich te nemen mits de steden en gemeenten bereid 
zijn om onderling een regeling uit te werken voor de bemanning van de stand en in het 
buitenland zelf ook in overnachtingsmogelijkheden te voorzien. 

In 2016 werd er aan volgende toeristische beurzen deelgenomen: 

• Vakantie- en Vrijetijdbeurs Expo Roeselare van 8 t/m 10 januari 2016 
• Velofollies Hallen Kortrijk van 15 t/m 17 januari 2016 
• Vakantiesalon Heizelpaleis Brussel van 3 t/m 8 februari 2016 
• 50+ Beurs Jaarbeurs Utrecht van 19 t/m 24 september 2016 

Budget Beurzen : € 8.500 

Totale kost : € 8.670,44  

 



3.2.7.  Media-campagnes (online en offline) 

In afwachting van het nieuwe beleidsplan en een grote wandelcampagne in 2017 t.g.v. de 

lancering van de nieuwe wandelnetwerken, werden in 2016 bij wijze van aanloop eerder low-

budget wandelcampagnes gevoerd: 
 

• Voorjaars- en zomercampagne 2016: de opgedane kennis- en knowhow uit de 

voorbije onlinecampagnes van Toerisme Vlaamse Ardennen met ondersteuning van 

Travelmedia uit Brugge werd aangewend om op eigen houtje een online wandel- en 

fietscampagne op touw te zetten.  

Actie: Online promotie van 17 digitale wandel- en fietsroutes: 11 bestaande 

digitale fiets- en wandelproducten en 5 nieuwe langs wandelnetwerken uitgestippelde 

zomerwandelingen werden via de sociale media en via digitale platformen 

gepromoot. Speciaal voor het 50-jarig bestaan van de Gaverse foto- en diaclub 

‘Gafodi’ werd ook een digitale Gafodi-fietsroute langs het fietsnetwerk uitgestippeld 

en in de campagne opgenomen. 

 
 

 Een belangrijke vaststelling was ook dat het nieuwe digitale wandel- en 
fietsaanbod de beste cijfers lieten optekenen. Volgende nieuwe wandel- en 

fietslussen werden langs het wandel- en fietsnetwerk Vlaamse Ardennen 

uitgetekend: 

   - Op de flanken van de Muur  : 1.729 bezoekers 

   - Brakelbosroute   : 1.443       “ 

   - Scheldekantroute 2   : 1.371       “ 

   - De bronnen van het Burreken : 1.341       “ 

   - Langs de heuvels van de Ronde  : 1.007       “ 
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• Najaar- en wintercampagne 2016: ‘Een weekendje weg in de Vlaamse Ardennen’ 
 

Voor deze campagne werden middelen van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme 

Vlaamse Ardennen samengebracht.  

De campagne ‘Een weekendje weg in de Vlaamse 

Ardennen’ had als dubbel doel de Vlaamse Ardennen als 

topwandelregio in de markt te zetten en extra 

overnachtingen in de kalmere winterperiode te 

genereren. Er werden 3 wandelroutes in de kijker gezet 

(Plan Bier-Muziekbosroute, Zwalmbronnenroute, 

Waterkersgrachtenroute) voor drie verschillende 

doelgroepen (koppels, vrienden en het gezin) en met tips 

om te overnachten in diverse B&B’s en 

vakantiewoningen in de regio.  
 

Een boekje in A5-formaat werd op 310.000 ex. in de maand november massaal 

verspreid via het VAB-magazine in België en Nederland en ook via het internet 

gepromoot (dedicated nieuwsbrief VAB naar 50.000 adressen). Ook heel wat horeca 

en bezienswaardigheden in de nabijheid van de wandelroutes werden in het boekje 

tegelijkertijd onder de aandacht gebracht net als het rijke aanbod aan 

huurvakantiewoningen voor vriendengroepen en families. Het boekje werd ook nog 

eens op 10.000ex overgedrukt voor verspreiding in eigen regio. 

  

Ook een sfeervol promotiefilmpje van 

een 30-tal seconden werd ontwikkeld 

om het wervende karakter van deze 

wandelcampagne voor de 

winterperiode dat toch wel als 

laagseizoen mag aanzien worden, 

extra te ondersteunen. 

  
 

 
Budget: Online campagne: € 35.000 

Totale kostprijs: € 42.000 excl. BTW 

Financiering: - financiële tussenkomst TOV   : € 25.000 excl. BTW 

                        - restfinanciering TVA     : € 20.570 incl. BTW 

                        - extra fotsessie Zwalmvallei    : budget fotosessie TVA 
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3.2.8. Fotosessie 
 Toerisme Vlaamse Ardennen voorziet jaarlijks in een budget om 

het beeldmateriaal geregeld te vernieuwen en aan te vullen. 

Gezien de samenwerking met landschapsfotograaf Bart Heirweg 

liep tot eind 2016 waren voldoende kwalitatieve foto’s 

beschikbaar om de nieuwe publicaties (pocket, toeristische 

kaart, beleidsplan) te verzorgen.  

Enkel voor de wintercampagne kon extra fotomateriaal gebruikt 

worden voor de Waterkersgrachtenwandelroute en de 

Zwalmbronnenroute in de Zwalmstreek.  

In het kader van de raamovereenkomst van TOV met fotograaf 

David Samyn kon hiervoor snel een oplossing gevonden worden 

en kon tegelijkertijd het fotomateriaal aangewend worden voor het nieuwe wandelnetwerk in 

Zwalmvallei dat er zit aan te komen. 

Ook de productie van de nieuwe stickers ter promotie van de My Tours app in de steden 

werd met het budget voor de fotosessie betaald 
 

Budget:       € 2.000 (Fotosessie) 

Totale kost:     : € 2.380,68 

    - opdracht fotosessie Zwalmvallei : € 2.017,68  

    - stickers My Tours app  : €    363,00 

 
3.2.9. Hostingskosten 

De kosten voor de Route You app vielen volledig ten laste van het leaderproject ‘Dare-Regio’ 
in het jaar 2014 inclusief de hostingskosten voor de periode van 3 jaar. 
Anders was het met de My Tours app van 7Scenes waar een jaarlijks onderhoudscontract 
aan verbonden was inclusief de hostingskosten t.b.v. € 8.712. Deze jaarlijks werd verdeeld 
onder de 4 steden en TVA. 1/5 of € 1742,40 viel dus ten laste van TVA. Ook deze kosten 
voor de periode van eind september 2015 tot begin september 2016 dienden nog t.b.v.  
€ 1.306,80 ten laste van 2016 te worden genomen. Ook de kosten voor het lidmaatschap bij 
Apple t.b.v € 99 vallen onder deze kostenpost. 

Budget : € 2.500 
Totale kost : € 3.148,20 

 

 

 

 

 



3.3.  Streekwerking 

De opmaak en vooral het finaliseren van een nieuw beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse 

Ardennen was een prioriteit in de werking van de regiocoördinatie in 2016. De werking stond 

tussendoor evenwel niet stil met tal van andere overlegmomenten die in de regio 

plaatsvonden en waarvoor de regiocoördinatie de nodige tijd investeerde om vergaderingen 

voor te bereiden, bij te wonen en waar nodig op te volgen. 

3.3.1. Stedenoverleg 

Het stedenoverleg heeft als doel om met toerismeambtenaren die dagdagelijks met toerisme 

bezig zijn de vergaderingen van de raad van bestuur voorbereiden te bereiden en daarnaast 

indien mogelijk ook acties en projecten bedenken en uitwerken. Het stedenoverleg vindt 

normaal een 5-tal maal per jaar plaats maar veelal is er daar niet de nodige tijd voor. In 2016 

vond het stedenoverleg plaats op volgende dagen: 

• Dinsdag 26 januari 2016 om 9.15u te Ronse 
Agenda: Vesparoute – Boek ‘Heuvels van de Ronde’ – planning sectormomenten 

               Werking TVA met adviesorganen en met wisselend voorzitterschap 

               Aanzet nieuw toeristisch onthaal (regionaal en internationaal) – BJER- 

               website - Brainstorm nieuw promotie-acties 2016 – Beheer BJER-website 

               - campagne wervende online actie ‘Virtueel aankopen van kasseien’ ikv  

               100j RVV-viering 
 

• Dinsdag 31 mei 2016 om 9.00u in Sanitary Zottegem 

Agenda: Toelichting project ‘Toeren met taxi’s’ – nieuwe toeristische kaart VA –  

                 Planning en bemanning 50Plus-beurs Utrecht 2016 – My Tours folder -  

                 Bespreking nieuwe voorjaars- en zomercampagne 2016 – Opvolging                    

                 subsidiereglement Sectorwerking TVA’ – SVZ project landschapsbeleving 
 

• Dinsdag 6 september 2016 in Koffieshop Hoorens te St-Maria-Oudenhove 
Agenda: Bespreking verlenging My Tours - bespreking nieuwe najaarscampagne - 

               Opstart nieuwe wandelnetwerken en –campagne – samenwerking met  

               Tasting Belgium (Toni De Coninck) – acties sectorwerking (Samen Sterk) 

3.3.2. Ambtenarenoverleg 

Het ambtenarenoverleg heeft als doel alle gemeenten van de Vlaamse Ardennen nauwer te 

betrekken bij de toeristische regiowerking. Momenteel wordt het 2 maal per jaar 

georganiseerd wat weinig is en zeker te weinig om ook de gemeenten voldoende inspraak te 

geven en concrete invulling aan te leveren aan nieuwe of lopende acties en projecten. 

Meerdere bijeenkomsten zijn dus noodzakelijk maar de beperkte aanwezigheden van de 

ambtenaren (vaak worden zijn vervangen door de schepen) toont dat dit niet evident is. 
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Ter versterking van het overleg en de samenwerking met de lokale besturen werden in 2016 

volgende initiatieven genomen: 

• Ambtenarenoverleg op maandag 21 maart 2016 om 10.00u in ’t Konijnte te 
Kluisbergen 

Agenda: Rondetafelgesprek met toelichting bij lokale projecten - voorstelling  

               marketingactieplan en budget 2016 – svz nieuw beleidsplan -  

               voorstelling nieuw subsidiereglement ‘Sectorwerking TVA’ – Vernieuw  

               toeristisch onthaal: analyse en opzet nieuw regionaal onthaalplan –  

               toelichting nieuw project ‘Landschapsbeleving’ – toelichting nieuw  

               leaderprojectidee ‘Uitkijkpunten VA’ – overzicht initiatieven 100ste RVV 

               - lunch en bezoek aan feestelijke opening RVV-straat in namiddag 
 

• Ambtenarenoverleg op donderdag 17 november 2016 om 9.00u in ’t Oud 
Klooster te Dikkele 

Agenda: verslag en opvolging vorige vergadering dd. 23-03-2016 – gedetailleerde  

               voorstelling van enkele lokale toeristische initiatieven (online horecagids  

               Wortegem-Petegem, wandelzoektochten Maarkedal – digitale wandelroutes  

               Oosterzele gelinkt met social mediacampagnes – nieuws uit andere  

               regionale organisaties (Leader VA: nieuwe ingediende leaderprojecten,  

               Streekoverleg Z.O.V.: idee ‘Econotoeren’, Streekmotor23: oproep  

               pilootprojecten) – planning en organisatie 1ste interne beurs voorjaar 2017 

 

• Subsidiereglement ‘Clusterwerking Toerisme Vlaamse Ardennen 2016’ 
Ter versterking van de sectorwerking met de lokale besturen als specifieke doelgroep 

werd in 2016 het subsidiereglement ‘Clusterwerking Toerisme Vlaamse Ardennen 

2016’  ingevoerd en daarvoor per 1 maart 2016 een oproep uitgestuurd. 

Er werden geen projectaanvragen ingediend – enkel Lierde en Geraardsbergen 

hadden vage plannen voor een project rond het oorlogsverleden – waardoor het 

budget van € 25.000 (max. subsidie van € 5.000 per projectaanvraag) onaangeroerd 

bleef. 

3.3.3. Logiesoverleg 

In 2016 werd er in de Vlaamse Ardennen slechts één enkel logiesoverleg georganiseerd. 

Het ging door op dinsdag 10 mei 2016 om 13.15u in de vakantiewoning Lozer Lodge te 

Kruishoutem. Dit jaarlijks overleg had als vast programma de voorstelling en tarieven van de 

nieuwe Vlaanderen Vakantielandbrochure en website, een toelichting bij het actieprogramma 

van Toerisme Vlaamse Ardennen en een vormingsmoment van de ICT-dienst van Toerisme 

Oost-Vlaanderen met als thema voor 2016 ‘Online boeken’. 
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In 2016 werden er vanuit Toerisme Vlaamse Ardennen geen andere extra logiesoverleg-

momenten georganiseerd om logies bij het ontwikkelen van nieuwe promotiecampagnes te 

betrekken. Wel werden rechtstreekse contacten gelegd bij de totstandkoming van de 

wintercampagne. Uiteraard kwam de logiessector bijeen op andere sectormomenten zoals 

de opening van het toeristisch seizoen 2016 in de RVV-straat en de voorstelling van het 

nieuwe beleidsplan in het Domein de Ghellinck te Wortegem-Petegem. 

3.3.4. Leaderwerking 

• Plaatselijke groep (PG) Leader Vlaamse Ardennen 
Wim Haesebeyt zetelt als regiocoördinator voor Toerisme Vlaamse Ardennen in de 

bijeenkomsten van de PG Leader Vlaamse Ardennen. Deze komt een 5-tal maal per 

jaar samen om projectoproepen voor te bereiden en ingediende project(ideeën) te 

adviseren en/of goed- of af te keuren. 
 

• Goedgekeurd Leaderproject Landschapsbeleving 
Het leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ werd door Toerisme 

Vlaamse Ardennen in 2015 ingediend en voorwaardelijk goedgekeurd door de PG 

Leader Vlaamse Ardennen. Tot half februari 2016 kreeg Toerisme Vlaamse 

Ardennen de tijd om aan te tonen dat het project voldoende werd gedragen in de 

streek door de gemeentebesturen, vormingsinstellingen en andere regionale 

organisaties of landelijke bewegingen. Op enkele uitzonderingen na dienden alle 

gemeenten hun engagement schriftelijk en kon het project ook op veel steun (niet 

financieel) rekenen van andere regionale organisaties. Een definitieve 

goedkeuringsbrief werd ons toegezonden per 13 juni 2016. 
 

• Samenwerkingsproject Leader Vlaamse Ardennen en Leader Pajottenland+ 
Gedurende 2016 werden diverse bijeenkomsten georganiseerd - intern met de 

coördinator van Leader Vlaamse Ardennen en extern met de Leaderwerking van 

Pajottenland+ teneinde een nieuw samenwerkingsproject te bewerkstellingen tussen 

2 leadergebieden naar voorbeeld van een eerdere samenwerking in een vorige 

leaderperiode met ‘Une Autre Provence’ in Frankrijk. Deze samenwerking belooft veel 

praktischer te verlopen omdat beide leadergebieden aan elkaar grenzen. 

De 2 leadergebieden hebben als gemeenschappelijke kenmerken dat ze beiden 

taalgrensregio’s zijn met een typisch golvend landschap en 2 van de 3 leaderthema’s 

m.n. ‘Streekidentiteit’ en ‘Leefbare dorpen’ identiek zijn. Toerisme Vlaamse Ardennen 

wordt als partner, trekker en promotor aangesproken om gezamenlijk rond het thema 

‘Toeristisch onthaal op het platteland’ samen te werken. Het wordt als een ideale 

kans gezien om het vernieuwd toeristisch onthaal geschoeid op gastheerschap, 

vrijwilligerswerking en met de eigen bevolking, in de beide regio’s vorm te geven. 
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3.3.5.  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

Wim Haesebeyt zetelt als regiocoördinator voor Toerisme Vlaamse Ardennen in de raad van 

bestuur en de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

(RLVA) om er de toeristische sector te vertegenwoordigen.  

De raad van bestuur  kwam in 2016 samen op 1 maart, 7 juni, 27 september en 13 

december. De algemene vergadering kwam éénmaal samen op 15 maart 2016. 

Daarnaast is er regelmatig informeel overleg met de medewerkers van het RLVA en dan 

heel concreet in 2016 voor de projecten ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ en 

‘Streekmotor 23’. 
 

3.3.6.  Horeca Vlaamse Ardennen 

Sinds de hervorming van de Federatie Horeca Oudenaarde – Ronse naar Horeca Vlaamse 

Ardennen en de aansluiting van alle 17 Vlaamse Ardennen gemeenten wordt de raad van 

bestuur van Horeca Vlaamse Ardennen die tweemaandelijks bij elkaar komt, voorafgegaan 

met een werkgroep toerisme waarin de 4 steden en private horeca-uitbaters in zetelen. 

In 2016 kwam de werkgroep samen op volgende data: 2 februari - 12 april - 28 juni  - 27 

september - 29 november.  

De samenwerking heeft toch nog toe weinig opgeleverd. Dit is te verklaren door het feit dat 

de organisatie geen middelen en mensen in dienst heeft om voor toerisme in te zetten. Zo 

was er onder meer het voorstel om met Toni De Coninck van het boek en de website 

‘Tasting Belgium’ samen te werken mits sponsoring van de horecasector en ook een pop-up 

hotel t.g.v. de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde kon niet worden gerealiseerd in 2016. 

3.3.7. Streekoverleg Z.-O.-Vlaanderen 

Met het Streekoverleg Z.-O.-Vlaanderen werd in 2016 samengewerkt in het kader van de 

opmaak van hun nieuw streekbeleid 2016 – 2019 en worden sinds 2014 de regionale 

organisaties waaronder TVA uitgenodigd  op het zesmaandelijks burgemeestersoverleg van 

Z.-O.-Vlaanderen dat in de Ridderzaal van het Egmontkasteel te Zottegem een vaste locatie 

heeft. Daarnaast zijn is er in 2016 regelmatig overleg en samenwerking geweest in kader 

van de oprichting van het  streekfonds Vlaamse Ardennen samen met RLVA. 
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4. PROJECTWERKING                                                                   
 

4.1.  Leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ 

Dit nieuwe leaderproject werd door Toerisme Vlaamse Ardennen als hoofdpromotor en door 

RLVA en Natuurpuntbeheer als copromotoren ingediend binnen het leaderthema 

‘Ontwikkeling en promotie van de streekidentiteit’ en door de Plaatselijke Groep (PG) van 

Leader Vlaamse Ardennen op 9 december 2015 goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 

117.000 en met een cofinanciering van 65% of € 76.050. 

• Korte omschrijving van get project 
Het bijzonder landschap van de Vlaamse Ardennen vraagt vooral om al wandelend 

ontdekt te worden. Het landschap speelt immers een cruciale rol in de streekidentiteit 

van de regio maar het landschap zelf wordt nog onvoldoende belevingsvol ingericht 

en uitgespeeld. Het project wil daarom met dit samenwerkingsverband de 

landschappelijke kwaliteit van de Vlaamse Ardennen bevestigen en naar een hoger 

niveau tillen d.m.v. volgend actieplan:  

      - opmaken van een landschappelijk toeristisch plan/visie/profiel 

      - uitbouwen van een platform, netwerk, samenwerkingsverband 

      - versterken van de beeldkwaliteit van het landschap door concrete acties op het  

        terrein 

      - valorisatie en innovatie van de streekidentiteit door het ontwikkelen en promoten  

        van een streekgebonden landschappelijk aanbod in het buitengebied van de  

        Vlaamse Ardennen 
 

• Realisaties gedurende 2016: 
Het project kwam wat later op gang omdat een aantal bijkomende voorwaarden 

werden gesteld door de PG voor definitieve goedkeuring m.n. beperking projectkost 

tot € 117.000 i.p.v. € 120.000 en zorgen voor een breder draagvlak bij meerdere 

partners uit diverse sectoren. 
 

Nadien werd volgende werkmethode uitgewerkt: 

- het verzamelen van kaart- en informatiemateriaal 

- samenstellen en bijeenroepen van expertenteams rond diverse thema’s en  

  gebieden of gemeenten 

- werk maken van productontwikkeling op het terrein 
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 Het project werd 

gelanceerd op zondag 
24 april 2016 op de 
Vlaamse Ardennen 
Dag waar een 

promotiestand werd 

uitgewerkt met een landschapsfoto als decor en waarbij met kaders werd ingezoomd 

op landschapselementen (knotbomenrijen, kerktorentjes, solitaire boom, etc…).  

Ook een nieuwe website werd ontwikkeld en een postkaartje op 1000 ex. gedrukt om 

het brede publiek te betrekken bij het project door hun koesterplekjes in te geven op 

kaart om tijdens het project meegenomen te kunnen worden. 

 

Na de inventarisatie en de bijeenkomsten met expertenteams maakte de stuurgroep 

werk van een thematische uitwerking die resulteerde in een lijst van de volgende 

thema’s die bepalend zijn voor het landschap van de Vlaamse Ardennen en die 

vervolgens verder dienen uitgewerkt te worden:  

   - Wijmeniers en knotwilgen 

   - Verdwenen streekeconomieën 

   - Verdwenen wegen en bijzondere restinfrastructuren 

   - Reliëf, landschapsbakens en panorama’s 

   - Kleine landschapselementen onder elkaar 

   - Verdwenen boslandschap 

   - Molenleven en watertoepassingen en -werking  

   - Agrarisch natuurbeheer en  sneukellandschappen 

   - Voorjaarsflora in bron- en kwelgebieden 

   - Bijzondere bossen en bomen 

   - Landschappen met een verleden 

   - Fauna- en florakijkplekken 

   - Geologie 

   - Watertoepassingen en –werking 

   - Streekeigen cultuurmensen 

Voor elk van deze thema’s worden geleidelijk aan mogelijke locaties vastgelegd en mogelijke 

invullingen of uitwerkingen bedacht waarbij het gebruik van natuurlijke materialen en de 

conceptuele uitwerking van groot belang zijn.  
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 De Vlaamse Ardennen werden voor het project 

in 5 deelgebieden ingedeeld om een maximale 

spreiding van de acties te garanderen. De 

acties zullen in clustervorm t.t.z. langs bekende 

wandelroutes of wandelnetwerken worden 

uitgewerkt om de beleving en de efficiënte van 

het project te maximaliseren (zie kaartje). 

In de loop van 2017 zal een selectie gemaakt 

worden van clusters die op basis van het potentieel, de relevantie, de spreiding en de 

aanwezige dynamiek in het gebied, kunnen worden opgestart. Een 7-tal clusters voor een 7-

tal acties per clusters is wat maximaal zal kunnen worden gerealiseerd met het beschikbare 

budget. 

Het project loopt van 1 januari 2016 tot 30 juni 2018. 
 
Totaal budget     : € 117.000 incl. BTW 
- opmaak landschappelijk-toeristisch plan  : € 12.500 

- vergoeding vrijwilligerswerk    : € 18.000 

- investeringskosten op het terrein   : € 38.000 

- personeelskosten (begeleiding op terrein)  : € 23.500 

- promotie en communicatie    : € 22.000 

- werkingskosten     : €   3.000 

Financiering:      : € 117.000 incl. BTW 
- TVA        : € 11.340 

- RLVA      : €   8.960 

- Natuurpuntbeheer     : € 20.650 

- cofinanciering Leader (65%)   : € 76.050 

Totale uitgaven 2016    : € 12.793,96    

- uitgaven TVA (plan, website, promo, werking) : €   6.809,15 
 

Totale ontvangsten 2016    : €   8.316,07 

- ontvangsten TVA (subsidies)   : €   4.425,95 
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4.2.  Plattelandsproject ‘Streekfonds Vlaamse Ardennen en Denderstreek’ 

                            
   Dit plattelandsproject werd ingediend door het RLVA als   

   opvolging van het voorgaand project ‘Samenwerken aan    

Vlaanderens Mooiste Landschap’ met als doel op zoek te gaan   

 naar alternatieve financiering voor het onderhoud en   

  het verfraaien van het landschap in de Vlaamse Ardennen. 

Omdat er in het Streekpact II van het Streekoverleg Z.-O.-Vlaanderen ook sprake was van 

het oprichten van een streekfonds voor Z.-O.-Vlaanderen werd naast TVA ook het 

Streekoverleg Z.-O.-Vlaanderen stichtende partner en copromotor van het project. Het 

project heeft een looptijd van 2 jaar (2016 en 2017) waarna het de bedoeling is 

zelfbedruipend te worden. 

Het project had als belangrijkste doelstelling om iemand in dienst te nemen om  

het streekfonds alle kansen te kunnen geven voor de oprichting en de werking.  

Het RLVA was dan ook bereid om als trekker van het project deze persoon aan te werven en 

in dienst te nemen wat na een uitgebreide screening ook gelukt is in de persoon van Stefanie 

Albers uit De Pinte. 

Het streekfonds moet een fonds worden dat private middelen (dus geen 

overheidsmiddelen) gaat inzamelen bij inwoners en bedrijven om lokale projecten te 
financieren. Het is ook een middel om de verschillende actoren uit de regio zich te laten 

inzetten voor de directe omgeving. Iedereen in de regio kan bijdragen aan het streekfonds op 

zijn manier: een projectidee indienen en (indien weerhouden) uitvoeren, een gift doen, een 

fondsenwervingsactie op touw zetten. Omdat het oorspronkelijk idee van een 

landschapsfonds geleidelijk aan ook meer een sociale dimensie kreeg in de zin van het 

bevorderen van de sociale cohesie in de streek, werd het fonds uiteindelijk gedoopt als 

‘Streekmotor23’ en kreeg het de slogan mee ‘Verbindt mens en omgeving’. 

‘Streekmotor23’ wordt geleid door een bestuurscomité dat wordt voorgezeten door 

provinciegouverneur Jan Briers. Andere leden van het bestuurscomité zijn voor de stichtende 

organisaties Els Eeckhout (RLVA), Fons Wauters (SOZOV), Wim Haesebeyt (TVA) en 

verder de bedrijfswereld met Henk Delrue als financiële partner voor KBC, Françoise 

Santens (bestuurder van vennootschappen), Wim Beazar (zaakvoerder Chokran en 

ondervoorzitter SOZOV), Xavier Goddaert (zaakvoerder Goddaert & C° bvba), Luc Seminck 

(gedelegeerd bestuurder GFS nv), Yves Dufour (zaakvoerder Trevi Orta Ronse-Xhoutem) en 

tenslotte Gerrit Rauws van de Koning Boudewijn Stichting (KBS) die het fonds erkennen en 

fiscale attesten mogelijk maken vanaf giften van € 40 of meer. 

 



Eind 2016 werden met de ingezamelde gesponsorde middelen van bedrijven de eerste 

pilootprojecten goedgekeurd die via een donatie- of crowdfundingplatform deze middelen 

extra kunnen laten aangroeien om de projecten gefinancierd te krijgen.  
 

Volgende pilootprojecten werden geselecteerd en zullen in de loop van 2017 verder worden 

gepromoot en ondersteund door Streekmotor23: 

   - Dromen van Velo Plus (Domein Borgwal - Gavere) 

   - Een moestuin voor het Peperkoekenhuis (Geraardsbergen) 

   - Dieren doen wonderen (vzw Vakantieverblijf De Kleppe – Brakel) 

   - Buitengewoon Fruitig (vzw Leefboerderij De Kanteling – Herzele) 

   - G-Sporten (Woonzorgcentrum De Linde – Wortegem-Petegem) 
 

Totaal projectbudget (2016 – 2017) : € 137.495 
Financiering     : € 137.495     

   - RLVA (personeel, werking)  : €   34.822 

   - TVA (communicatie)   : €     7.000 (waarvan € 3.500 in 2016) 

   - SOZOV (werking)    : €     6.301 

   - PDPO (65% subsidie)   : €   89.372 

Totale uitgaven TVA 2016   : €     7.086 

Totale inkomsten TVA 2016  : €     4.606 

 

4.3.  Overleg met andere projectwerkgroepen in de regio 

4.3.1. Gestroomlijnd Landschap 
De regiocoördinatie Vlaamse Ardennen zetelt zowel in de stuurgroep als de werkgroep van 

het project ‘Gestroomlijnd Landschap’ dat uitgaat van de provinciale dienst leefmilieu en een 

gebiedsgerichte werking nastreeft op basis van een gezamenlijk actieprogramma. 

Momenteel lopen er 2 dergelijke projecten in de Vlaamse Ardennen: 

a. Maarkebeekvallei (Maarkedal – Oudenaarde – Brakel) 
De regiocoördinatie woonde deze werkgroepen maar sporadisch bij maar maakte de 

afspraak met het RLVA om ons op de hoogte te houden van toeristisch-recreatieve acties of 

initiatieven. 
 

b. Terkleppebeek-Ophasseltbeek (Lierde – Geraardsbergen – Herzele) 

Dit projectgebied werd nog maar recent opgestart en heeft inmiddels het actieprogramma zo 

goed als rond. Toerisme Oost-Vlaanderen is één van de partners en is belangrijk voor alles 

wat met de wandel- en fietsnetwerken betrekking heeft. Toerisme Vlaamse Ardennen biedt 

met het lopende leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ mogelijkheden 

om ofwel conceptueel bij te dragen aan de landschapsontwikkeling en –beheer ofwel om 

concreet acties in het gebied uit te werken. 
  29 



4.3.2. Streekhuis Waerbeke 

Met Joris Capenbergs van het Streekhuis Waerbeke en met de Stad Geraardsbergen 

werden diverse overlegmomenten gehouden omtrent de trage wegen in het Stiltegebied en 

omtrent de inrichting van het streekhuis tot een toeristisch info- en onthaalpunt voor 

bezoekers aan het Stiltegebied. Het overleg is wegens tijdsgebrek van Joris Capenbergs een 

stille dood gestorven maar het streekhuis Waerbeke blijft niettemin in beeld als lokaal info- 

en onthaalpunt voor fietsers en wandelaars in het Stiltegebied in Geraardsbergen. 

4.3.3. Protestants Historisch Museum Abraham Hans (Korsele) 
Een gelijkaardig verhaal is te vertellen over het Protestants Historisch Museum Abraham 

Hans in de protestantse gemeenschap Korsele, een gehucht in Horebeke. Hier waren 

plannen om het museum deels te renoveren en her in te richten met middelen uit het 

landbouwfonds die de gemeente als rurale, kleine jaarlijks ter beschikking wordt gesteld en 

met extra middelen uit een plattelandsproject. Uit vrees voor het verlies van hun 

onafhankelijkheid besliste de lokale kerkraad om niet in te stappen in het project en werden 

de onderhandelingen samen met RLVA en Leader Vlaamse Ardennen stopgezet. 

4.3.4. Kasteel van Leeuwergem 

Een veel langer verhaal is het kasteeldomein van Leeuwergem dat al lang met het 

projectidee van ‘De Kleine Loire’ speelt (verzamelnaam voor kastelen in de vallei van de 

Schelde tussen Antwerpen en Cambrai) om deze kastelen in een toeristisch netwerk op te 

nemen en zodoende beter te ontsluiten voor bezoekers uit binnen- en buitenland. 

In afwachting van een ruimer samenwerkingsverband (Vlaanderen met Toerisme Vlaanderen 

of Europees in kader van een interreg-project Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) wenst men een 

leaderproject in te dienen en goedgekeurd te krijgen om het kasteeldomein inclusief de 

Zottegemse deelgemeenten Leeuwergem en Elene met watermolen en landbouwgronden in 

de omgeving, kwalitatief in te richten met belevingsvolle 3D-wandelingen in het gebied. 

Na een eerste indiening met negatief gevolg in 2016 zal in 2017 een nieuwe poging worden 

ondernomen om tot een goed onderbouwd dossier en een goede samenwerking te komen. 

4.3.5. Streekinfopunten Zwalm, Oosterzele en Parike 

Naar voorbeeld van het leaderproject ‘Streekpunt Zwalm’ (goedgekeurd in 2015) willen ook 

de gemeente Oosterzele en de Stokerij Van Damme een leaderproject indienen om de 

Stokerij Van Damme als toeristisch inthaalpunt uit te bouwen. Later kwam ook het toeristisch 

café ’t Klein Verzet uit Parike en was er ook al het idee van het Streekhuis Waerbeke. 

Al deze contacten en overlegmomenten hebben ertoe bijgedragen dat de leadergebieden 

Vlaamse Ardennen en Pajottenland+ momenteel een samenwerkingsverband rond het 

thema streekidentiteit en toeristisch onthaal aan het smeden zijn waarbij een vernieuwd 

kwalitatief toeristisch onthaal de doelstelling is. 
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4.3.6. Leaderproject ‘De Geheimen van de Geraardsbergse Mattentaart’ 

Begin 2016 mocht ook het pas goedgekeurd leaderproject van de Stad Geraardsbergen ‘De 

Geheimen van de Geraardsbergse Mattentaart’ van start gaan met als doel het potentieel dat 

de Geraardsbergse Mattentaart als Europees erkend streekproduct in zich heeft beter te 

valoriseren. Wim Haesebeyt werd als PG-lid aangeduid als peter van het project om het 

project van nabij op te volgen en te begeleiden. 

 Omdat de grote naamsbekendheid in schril contrast staat met de kennis over de 

Geraardsbergse Mattentaart zal eerst i.s.m. het C.A.G. geel wat kwalitatief onderzoek 

verricht worden dat achteraf kan gebruikt worden in de verder productontwikkeling en 

promotie van de Geraardsbergse Mattentaart. De regiocoördinatie zetelt in de stuurgroep en 

zal met TVA in de nodige promotionele ondersteuning voorzien tijdens en na het project. 

4.3.7. Plattelandsproject ‘Uit Goeie Grond over het tuinbouwverleden’ 

De erfgoedcel ‘De 4sprong’ in Oosterzele is een samenwerkingsverband van 6 gemeenten 

waarvan de gemeenten Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem tot de Vlaamse Ardennen 

behoren. De erfgoedcel diende een plattelandsproject in rond ‘Tuinbouwverleden’ dat toch 

wel typisch is voor dat gebied met de boomkwekerijen in Oosterzele en de Witloofteelt in 

Sint-Lievens-Houtem. 

De regiocoördinatie Vlaamse Ardennen zetelt in de stuurgroep en is hierdoor ook 

tussenpersoon voor het project ‘Bloeiend Oost-Vlaanderen’ een ander gelijkaardig 

plattelandsproject van TOV dat in het kader van de Floraliën in 2016 werd ingediend. 

Ook de Gidsen Vlaamse Ardennen werden als partner gekoppeld aan het project wat 

uitmondde in het groepsarrangement ‘Het witte goud van Jantje Witloof’.  

 

4.3.8. Stuurgroep Vlapas 

De regiocoördinatie werd ook opgenomen in de stuurgroep 

van de coöperatie ‘Vlapas’ dat met een leaderproject verder 

onderzoek doet en oplossingen zoekt voor een betere 

distributie en promotie van hoeve- en streekproducten in de 

Vlaamse Ardennen. Deze stuurgroep komt een 2-tal maal per jaar samen. 

           

 
 

 

 

 



5. STREEKBELEID IN DE VLAAMSE ARDENNEN                       
 

5.1. Een nieuw beleidsplan voor het toerisme in de Vlaamse Ardennen 2016-2012 

Op 27 oktober 2016 stelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen in 

het hoevegebouw van het Domein De Ghellinck te Elsegem (Wortegem-Petegem) het nieuw 

beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 2016-2020 aan het breed publiek voor.  

Heel wat toerismemakers vergelijken de Vlaamse Ardennen met een schatkist waarvan het 

potentieel nog onvoldoende is benut. Door duidelijke keuzes te maken en de sector nauwer 

te betrekken wil het nieuwe beleidsplan daar verandering in brengen. Door de participatieve 
aanpak werd het plan niet van bovenuit ontwikkeld, maar wel gedragen door alle overheids- 

en privé-partners uit de toeristische sector in de regio. Gedragenheid, duurzaamheid en 
gastheerschap zijn trouwens drie belangrijke waarden die doorheen het hele beleidsplan de 

rode draad vormen. Ook de baseline ‘Vlaanderens Mooiste Landschap’ beantwoordt volgens 

het plan nog steeds aan de gewenste marktpositionering met het landschap als 

onderscheidend element en de Ronde van Vlaanderen als grootste aantrekkingspool. 

De gemaakte keuzes in het beleidsplan leverden vijf strategische doelstellingen op: 

• Samen Sterk: alle actoren worden betere toerismemakers waardoor ook de sector in 
zijn geheel sterker wordt. Versterken en verbinden staan hier centraal. 

• Het landschap: ontwikkelen van een actieve toeristische landschapsbeleving op 
maat van de regio én van het landschap. 

• Topwandelregio tegen 2020: uitbreiden en ontwikkelen van de wandelproducten die 
staan voor kwaliteit en beleving en een sterke plaats hebben in de markt. 

• De Ronde en de wielercultuur: de Vlaamse Ardennen is klaar om binnen- en 
buitenlandse wielertoeristen te ontvangen. 

• De verblijfssector: de logiessector is een belangrijke pijler van het toerisme en 
vraagt daarom meer professionaliteit en rentabiliteit door meer kwaliteit en innovatie. 

Dit plan zal voor de toerismemakers van de Vlaamse Ardennen vooral een handige gids zijn 

om regelmatig ter hand te nemen, inspiratie op te doen, de juiste richting aan te houden, 

acties op te hangen en de eigen werking in te bedden.  

Het plan leeft ondertussen al en de toekomst is dus begonnen: 

• Toerisme Oost-Vlaanderen is op het terrein al volop bezig nieuwe wandelnetwerken 
te ontwikkelen en een nieuwe wandelgids en -netwerkkaarten voor te bereiden; 

• Toerisme Vlaamse Ardennen zette een online marketingcampagne op om de 
Vlaamse Ardennen als wandelregio te positioneren 

• het idee van TOV en TVA om met de uitgeverij Bahamontes een nieuwe koerskaart 
uit te brengen voor de liefhebber van wielererfgoed leeft al volop; 

• de sector mag uitkijken naar de eerste interne beurs ‘Iedereen ambassadeur’ om met 
z’n allen als toerismemakers samen sterker te worden. 
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6. REKENINGEN  2016                                                                      
 

6.1.   Beginbalans 2016 

NAAM  OMSCHRIJVING     BEDRAGEN          (in euro’s)  
ACTIEF            77.097,99 
Materiaal        p.m. 
 Stand, tenten, digitale camera                 p.m.  
Vorderingen < 1 j.                8.281,21 
 Nog te ontvangen opbrengsten 4.069,20  
 Over te dragen kosten 4.212,01  
Liquide middelen           68.816,78 
 Kas        71,48  
 KBC Zichtrekening        34.057,71  
 KBC Spaarrekening      34.687,59  
PASSIEF            77.097,99 
Eigen Vermogen       77.097,99 
 Kapitaal      77.097,99  

 

6.2.   Resultatenrekening  2016 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  
ONTVANGSTEN         122.965,77 
Financiële bijdragen              111.929,00 
 Brakel        3.673,00  
 Gavere       2.294,00  
 Geraardsbergen       8.169,00  
 Herzele        2.855,00  
 Horebeke          816,00  
 Kluisbergen       3.563,00  
 Kruishoutem       2.362,00  
 Lierde        1.114,00  
 Maarkedal       2.168,00  

 

NAAM                  
            

                
    
    
     
      
                    
     
     
    

             
     
    
      
    
                     
     
     
    

             
    
                   
    

             
              
     

                      
                 

Oosterzele        2.436,00  
 Oudenaarde       9.016,00  
 Ronse        4.032,00  
 Sint-Lievens-Houtem        1.650,00  
 Wortegem-Petegem       2.267,00  
 Zingem        1.517,00  
 Zottegem       4.839,00  
 Zwalm       3.007,00  
 TOV     55.776,00  
 RLVA            50,00  
 CRVV            50,00  
 Pasar            50,00  
 VVV Brakel            25,00  
 VVV Oosterzele                         50,00  
 KVVV Zottegem            25,00  
 GVVV Vlaamse Ardennen    25,00  
 Horeca Vlaamse Ardennen            50,00  
 UNIZO Oudenaarde            50,00  
Bedrijfsopbrengsten         11.052,26 

 BO-Streekfonds VA                    4.606,31  
 BO-Landschapsbeleving 4.425,95  
 BO-Andere 2.020,00  
Financiële opbrengsten                   9,51 

 Intresten KBC 9,51  
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6.3.   Eindbalans rekeningen 2016 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN             (in euro’s)  
ACTIEF          101.587,87 
Materiaal           p.m. 
 Materiaal allerhande                         p.m.  
Vorderingen < 1 j.        18.059,15 
 Over te dragen kosten 12.031,71  
 Nog te ontvangen opbrengsten 6.027,44  
Liquide middelen        83.528,72 
 Kas            86,89  
 KBC Spaarrekening     83.441,83  
PASSIEF      101.587,87 
Eigen Vermogen         94.465,05 
 Kapitaal      94.465,05  
Schulden < 1j.           7.122,82 
 Nog te betalen kosten 7.122,82  

 

 

 

 

 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

UITGAVEN           105.623,71 
Werkingskosten               7.392,78 
 Lidmaatschappen/abonnementen 124,92  
 Administratie 338,92  
 Portkosten  239,30  
 Vergaderingen en recepties 1.865,72  
 Verzekeringen                 1.075,72  
 Onkostenvergoeding bestuurders 600,00  
 Hostingskosten  3.148,20  
    
Promotie            80.575,03 
 Regiopocket  19.442,52  
 Beurzen 8.670,44  
 Pers & PR 2.119,62  
 Fotosessie 2.380,68  
 Online campagne                 33.681,71  
 Offline campagne 7.193,42  
 Streekfonds VA 7.086,64  
    
Productontwikkeling            6.809,15 
 Landschapsbeleving 6.809,15  
 Productontwikkeling sector 0,00                
    
Regiowerking            10.785,94 
 Sectorwerking 5.645,65            
 Voorstelling beleidsplan 5.140,29  
Financiële kosten                    60,81 
 Bank- en beheerskosten            60,81  
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6.4. Toelichting bij de rekeningen 2016 

Omdat in 2016 de laatste hand werd gelegd aan de opmaak van het nieuw strategisch 

beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen en 2016 ook de aanloop is naar de 

lancering van de nieuwe wandelnetwerken Vlaamse Ardennen in 2017, kan 2016 als een 

overgangsjaar worden beschouwd met relatief lage uitgaven tot gevolg. 

De al relatief hoge reserves stegen in 2016 hierdoor nog verder van € 77.097,99 in het begin 

van het jaar naar € 94.465,05 tegen einde 2016 of een stijging van € 17.367,06. 

De uitgaven voor 2016 werden nochtans ruim begroot op € 146.650 waarvan uiteindelijk 

slechts € 105.623,71 werd gerealiseerd. De grootste minderuitgave is het budget voor 

‘Productontwikkeling Sector’ van € 25.000 waar geen enkele aanvraag voor werd ontvangen. 

Ook het budget ‘Sectorwerking’ t.b.v. € 10.000 werd slechts € 5.645,65 besteed. Nu de 

lancering van het nieuw beleidsplan achter de rug is en de ambitie ‘Samen Sterk’ als 

belangrijk voor de regio wordt ervaren, moet hier beslist verandering in komen. 

Op vlak van promotie werd € 80.575,03 uitgegeven wat € 9.924,97 minder is dan het 

voorziene budget van € 90.500. De minderuitgave is er vooral gekomen omdat de voorziene 

grote wandel-campagne een jaar werd opgeschoven van najaar 2016 naar zomer 2017.  

In de plaats werden er 2 kleinere campagnes gevoerd, één voor de periode voorjaar/zomer 

en één voor de periode najaar/winter. Het budget van € 45.000 (online en offline) hiervoor 

werd slechts voor € 40.875,13 besteedt wetende dat én de aankoop van 300 boeken ‘De 

Heuvels van de Ronde’ aan € 20/stuk én de herdruk van de Plan Bier-kaart op 17.000ex. én 

de uitgave van een niet-voorziene nieuwe toeristische kaart Vlaamse Ardennen ten bedrage 

van € 4.571,11 hierin zijn inbegrepen. 

Verder zien we ook een beperkte uitgave voor ‘Pers & PR’ t.b.v. € 2.119,62 tegenover een 

budget van € 5.000, een iets lagere uitgave voor de regiopocket € 19.442,52 i.p.v.  

€ 20.000 en ook een lagere uitgave voor de communicatiekosten van het Streekfonds VA 

van € 7.086,64 tegenover € 10.000 begroot. 

Aan ontvangstzijde zijn de verschillen miniem. De financiële bijdragen zijn onveranderd 

gebleven en de bedrijfsopbrengsten liggen met € 11.052,26 licht achterop op de € 12.285 die 

werd begroot. De subsidies uit de projecten ‘Landschapsbeleving’ en ‘Streekfonds VA’ vallen 

omwille van enige vertraging iets lager uit maar worden gecompenseerd door niet-voorziene 

ontvangsten ‘BO-Andere’ die door de verkoop van de aangekochte boeken ‘De Heuvels van 

de Ronde’ zijn gerealiseerd in 2016 t.b.v. € 2.020 of € 20 per boek. 
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6.5. Controleverslag rekeningen 2016 

Mevrouw M. Dheere – in functie als boekhoudster bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - werd 

aangeduid als toezichthouder voor het nazien van de boekhouding van Toerisme Vlaamse 

Ardennen vzw. Dit nazicht gebeurde op donderdag 7 juni 2016 in de kantoren van Toerisme 

Vlaamse Ardennen te Ronse en in het bijzijn van: 

   - Herman De Vos, penningmeester TVA en voorzitter KVVV Zottegem 

   - Jurgen Soetens, externe toezichthouder, ontvanger bij de Stad Ronse en tevens  

     burgemeester van de gemeente Lierde 

   - Wim Haesebeyt, secretaris TVA en regiocoördinator Toerisme Vlaamse Ardennen 
 

Op basis van de voorliggende financiële staten en na een beperkt nazicht, kan men stellen 

dat de financiële boekingen van 2016 door passende verantwoordingsstukken zijn gestaafd. 

Er dienen geen fiscale attesten te worden opgesteld voor het leveren van prestaties > € 125 

of voor presentiegelden aan de bestuurders. 
Er werd bij de controle vastgesteld dat bij de afsluit van de rekeningen van 2016 diende 

rekening gehouden te worden met de regularisatie van overlopende rekeningen van 2015 en 

met het aanmaken van enkele nieuwe overlopende rekeningen voor het boekjaar 2016. 

Regularisatie overlopende rekeningen 2015: 
   - € 4.212,01 over te dragen kosten waarvan € 2.905,21 voor vakantiesalon Brussel in  

     januari 2016 en € 1.306,80 hostingskosten voor de periode van 1 jan. - 30 sept. 2016;  

  - € 4.069,20 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 1.742,40 van de Stad Ronse als    

    tussenkomst in de verlenging van de My Tours app, € 2.254,80 aan terug te betalen  

    kosten door TOV voor overlegmomenten n.a.v. het nieuw beleidsplan en € 72 aan nog  

    terug te   betalen portokosten door TOV; 

Nieuwe overlopende rekeningen voor 2016: 
   - € 12.031,71 over te dragen kosten waarvan € 3.298,46 standgeld voor het vakantiesalon  

     Brussel in 2017 en € 3.919,19 standgeld vakantiesalon Utrecht 2017 evenals € 1.151,88  

     reeds betaalde en aan de steden nog door te factureren hotelkosten voor Utrecht 2017 en  

     tenslotte € 3.561,60 opmaakkosten voor de regiopocket editie 2017; 

 - € 6.027,44 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 4.377,74 subsidies voor de  

   projectuitgaven van het Streekfonds VA in 2016 en € 1.649,70 subsidies voor  

   projectuitgaven gerealiseerd in het kader van het leaderproject ‘Landschapsbeleving’; 

 - € 7.122,82 nog te betalen kosten waarvan € 2.964,50 voor het donatieplatform van het  

   Streekfonds VA, € 2.499,99 voor het Lidmaatschap van het Streekfonds VA bij KBS,  

   € 616 voor uitgaven ‘Social Sprout’ door TOV ten voordele van TVA en € 1.039,33 voor  

   de herdruk van de Plan Bier-kaart Vlaamse Ardennen. 
 

 

  36 



Tenslotte werden ook de saldi per 31-12-2016 van de bankrekening en de kassa van 

Toerisme Vlaamse Ardennen als volgt vastgesteld: 

- KBC Zichtrekening  :  € 83.441,83 

- KBC Spaarrekening  :  €          0,00  (stopgezet in de loop van 2016) 

- Kas    :  €        86,89 

Na het nakijken van alle financiële staten en controle van de genomen regularisaties voor de 

afsluit van de rekeningen van 2016, kan de eindbalans 2016 van de vzw Toerisme Vlaamse 

Ardennen als volgt beknopt worden weergegeven: 
 

ACTIEF OMSCHRIJVING        101.587,87    

  Liquide middelen 
 
 
 
  Vorderingen < 1 j. 

 

Kas 

KBC Zichtrekening 

KBC Spaarrekening 

 

Nog te ontvangen opbrengsten 

Over te dragen kosten 2017 

         83.528,72   
         86,89      

  83.441,83   

           0,00   

         18.059,15   
    6.027,44   

  12.031,71 

PASSIEF OMSCHRIJVING       101.587,87   

  Eigen Vermogen 
 
  Schulden < 1 j. 

 

Reserves 

 

Nog te betalen kosten 

        94.465,05   
94.465,05 

          7.122,82 

  7.122,82 
 

Ondergetekenden stellen dan ook voor aan de Algemene Vergadering ontlasting te willen 

verlenen aan de raad van bestuur door de rekeningen van 2016 goed te keuren. 
 

Ronse, 7 juni 2017 
 

 

Melissa Dheere   Herman De Vos  Jurgen Soetens 

Toezichthouder   Penningmeester  Externe toezichthouder 
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7.  BUDGET 2016 - 2017                                                                                                          
 
 
POSTEN IN & UIT 
 

OMSCHRIJVING     BUDGET 
 2016 

IN / UIT 
2016 

Afsluit 

BUDGET 
2017 

Bijdragen leden  
 € 111.904,00 € 111.929,00 € 111.904,00 

    Gemeenten Jaarlijkse financiële bijdrage steden en gemeenten op basis van financiële 
verdeelsleutel volgens grootte (oppervlakte en inwoners) en volgens 
toeristisch belang sinds 2006. 

  €    55.778,00   €    55.778,00   €   55.778,00 

    TOV Jaarlijkse financiële bijdrage TOV en gemeenten volgens sleutel 2006   €    55.776,00   €    55.776,00   €   55.776,00 
    Private leden Symbolische bijdrage private leden van respectievelijk  

€ 25 (toeristische verenigingen) en € 50 (socio-econ. org.). 
  €         350,00   €         375,00   €        350,00 

Bedrijfsopbrengsten    €  12.285,00  €  11.052,27   € 18.280,00 
    BO-Landschapsbeleving Jaarlijks te verwachten opbrengsten in de vorm van subsidies uit het 

leaderproject 
  €      5.785,00  €      4.425,95   €     9.880,00 

    BO-Streekfonds VA Jaarlijks te verwachten opbrengst uit het OKW-project in de vorm van 
subsidies na uitgaven voor communicatie 

€      6.500,00  €      4.606,32    €     8.400,00 

    BO-Andere Verkoop boeken ‘Heuvels van de Ronde’   €             0,00  €      2.020,00   €            0,00 

Financiële opbrengsten    €       100,00  €           9,51  €         50,00 
    Intresten Intresten uit KBC-zicht- en –spaarrekeningen   €         100,00  €             9,51   €          50,00 

Totale ontvangsten  
 € 124.289,00 € 122.990,77 € 130.234,00 

Overdrachten  €   70.000,00 €  77.097,99 €   94.000,00 
    Geraamde reserves Som van liquide middelen en overlopende rekeningen waaronder vorderingen 

< 1 jaar en schulden < 1 jaar 
€     70.000,00 €    77.097,99 €    94.000,00 

Beschikbare middelen  € 194.289,00 € 200.088,76 € 224.234,00 
     

Werkingskosten  €      7.200,00 €  7.392,78 €     5.300,00 
    Lidmaatschap/abonnement Jaarlijks terugkerende kosten voor lidmaatschap TOV en abonnementen  €         200,00 €       124,92 €         200,00 
    Administratieve kosten Administratief drukwerk, keuken, … €      1.000,00 €      338,92 €      1.000,00 
    Portokosten Postzegels vzw-werking, … €      1.000,00 €      239,30 €      1.000,00 
    Verzekeringen Diverse polissen Ethias: bestuurdersaansprakelijkheid, BA, lichamelijke 

ongevallen, brandverzekering 
€      1.000,00 €    1.075,72 €      1.000,00 

    Onkostenverg. bestuurders Onkostenvergoeding bestuurders voor bijwonen raad van bestuur indien geen 
vergoeding werkgever 

€         500,00 €       600,00 €         600,00 

    Vergaderingen & recepties Kosten voor huur zaal of dranken voor vergaderingen en recepties 
regiowerking 

€      1.000,00 €   1.865,72 €      1.500,00 

    Hostingskosten Hostingskosten voor mobiele app ‘My Tours’, ‘Op Stap’, website wandelen €      2.500,00 €     3.148,20 €             0,00 

Promotie  €  90.500,00 €  80.575,03 €  93.500,00 

    Regiopocket Eens de toerist ter plaatse is de regiopocket hét communicatie-instrument voor 
het plannen van zijn bezoek.  Oplage: 25.000ex. 

 
 €     20.000,00 

 
€      19.442,52 

 
   €   20.000,00 

    Publiciteit Allerhande kleine publicitaire acties en opportuniteiten  €              0,00  €              0,00    €     5.000,00 
    Campagne WNW (2017) 
    Online campagne (2016) 

Grote wervende campagne ism Toerisme Oost-Vlaanderen  €     35.000,00  €     33.681,71    €   25.000,00 

    Promotie wandelen (2017) 
    Offline campagne (2016) 

2017: Online promotie jaar door. Input uit sector met focus op wandelen.     
2016: Herdruk Plan Bier-kaart. 

 
 €     10.000,00 

 
 €       7.193,42 

    
   €   20.000,00 

    Rondetoerisme Samenwerking met ‘Bahamontes’ en TOV voor realisatie overzichtskaart rond 
wielererfgoed in het magazine (12.000 ex.) + overdruks 13.000 ex. 

 €              0,00 €            0,00     €  10.000,00 

    Beurzen Aanwezigheid op beurzen €        8.500,00   €      8.670,44     €    9.000,00 
    Pers & PR ‘Free publicity’ in pers en publicaties derden. €        5.000,00   €      2.119,62     €    2.500,00 
    Fotosessie Aanvullen van beeldbank met actueel en eigentijds fotomateriaal. €        2.000,00   €      2.380,62     €    2.000,00 
    Streekfonds VA Communicatie en sensibilisatie ikv streekfonds €      10.000,00   €      7.086,64              - 

Productontwikkeling  €  33.900,00  €     6.809,15 €  68.100,00 
    Digitaal wandelportaal  
     

Er wordt nagedacht en nagegaan hoe een digitaal wandelportaal kan worden 
ontwikkeld en in de markt gezet om tegemoet komen aan de behoefte van de 
lokale besturen om lokale wandelroutes en horeca-aanbod beter te vermarkten 

 
    €            0,00 

 
   €            0,00 

 
   €   25.000,00 

    Wandelonthaal Participatie in samenwerkingsproject Leader VA en Leader Pajottenland voor 
acties met  info- en onthaalpunten en toegangspoorten wandelnetwerk 

  €           0,00 €            0,00 €   15.000,00 

    Landschapsbeleving VA Acties op vlak van infrastructuur en promotie langs wandelproducten     €      8.900,00    €     6.809,15   €   15.200,00 
    Streekfonds VA Communicatie en sensibilisatie ikv streekfonds              -               -   €   12.900,00 
   Productontwikkeling sector Subsidiereglement ‘Samenwerkingsprojecten sector Vlaamse Ardennen’     €    25.000,00    €            0,00             - 

Regiowerking      €  15.000,00   € 10.785,94   €  15.000,00 

Sectorwerking 
Voorstelling beleidsplan (2016) 

Diverse netwerk-, ontmoetings- en vormingsmomenten 
 

€     10.000,00 
 €      5.000,00 

   €     5.645,65 
   €     5.140,29 €   15.000,00 

Financiële opbrengsten    €          50,00   €          60,81    €        50,00 
Beheerskosten Bank- en beheerskosten    €           50,00    €           60,81 €          50,00 

Totale uitgaven   
 €  146.650,00 €  105.623,71   € 181.950,00 

Overdrachten  €    47.639,00 €    94.465,05   €   42.284,00 
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