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Heel wat toerismemakers vergelijken de Vlaamse Ardennen met een schatkist waarvan 

het potentieel nog onvoldoende is benut. Hoog tijd om hierin verandering te brengen en 

daarom hebben we een beleidsplan opgesteld. Geen plan van bovenuit, maar één dat alle 

overheids- en privépartners uit de toeristische sector mee dragen met als doel de schat-

kist open te breken en de Vlaamse Ardennen verder om te vormen tot een competitieve 

toeristische regio.

In deze brochure vindt u de samenvatting van dit beleidsplan. We vertrekken vanuit een 

omgevingsanalyse: wat is de stand van zaken nu? In een tweede deel verduidelijken we 

onze missie, de onderliggende waarden, onze marktpositionering en marketingstrategie. 

In het derde en grootste deel behandelen we het plan zelf. Voor elk van de vijf strategische 

doelstellingen geven we een overzicht van de concrete doelstellingen en acties die daaraan 

verbonden zijn.
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De Vlaamse Ardennen, een uitgesproken toeristische regio
  

De Vlaamse Ardennen hebben heel wat troeven en de belangrijkste is zeker en 
vast het landschap, en kenmerkt zich door kleinschaligheid en authenticiteit.
 

Zeven aandachtspunten uit de omgevingsanalyse

1 We openen de ‘schatkist Vlaamse Ardennen’ verder.
De Vlaamse Ardennen is één van de bekendste toeristische regio’s van Vlaanderen, maar we kunnen dat potentieel 
nog veel beter benutten. Dankzij nieuwe concepten, belevingen en markten kunnen we het aantal aankomsten en 
overnachtingen doen stijgen.  

2 Het landschap van de Vlaamse Ardennen nodigt uit tot wandelen: het wandelaanbod uitbreiden en versterken.
Bij de Vlaamse Ardennen denkt de bezoeker aan ‘mooi en aantrekkelijk landschap’ en ‘wandelen’. Er is ruimte om de 
kwaliteit, de kwantiteit, de beleving en omkadering te verbeteren. We kunnen er voor zorgen dat de toerist het aanbod 
van de regio op het vlak van natuur, landschap, cultuur, erfgoed, kunst of gastronomie beter kent.

 
3 De Ronde van Vlaanderen werken we verder toeristisch uit.

We kunnen de Ronde bij de toeristen het hele jaar door laten werken. Dat gebeurt best niet met aparte initiatieven, 
maar met een geïntegreerde campagne. Het Rondetoerisme is immers het middel bij uitstek om het toeristische 
ondernemerschap te stimuleren, de meetingindustrie te voeden en een internationaal publiek aan te trekken.  

4 Er is een nood aan meer dynamiek en samenwerking.
Toerisme is een volwaardige economische activiteit maar veel actoren nemen een afwachtende houding aan. We kun-
nen nieuwe vormen van samenwerking opzetten en door een gecoördineerde aanpak de sector dynamiseren.

 
5 Het toeristische onthaal versterkt nog te weinig het toeristische product.

Het regionale toeristische onthaalplan kunnen we verder uitwerken en beter implementeren bij de toeristische dien-
sten of attracties. We kunnen de logiesuitbaters stimuleren om hun rol als ambassadeur beter op te nemen. Daar-
naast kunnen de toeristische cafés en restaurants hun uitstraling op het vlak van kwaliteit verbeteren.

 
6 Toeristische attracties, musea en bezoekerscentra kunnen een actievere rol spelen.

De tiental attracties, musea, natuureducatieve centra en recreatiedomeinen kunnen hun activiteiten beter afstemmen 
op de behoeften van toeristen.  

7 Het logiesaanbod is ruim, charmant maar moet economisch relevanter zijn.
Het aantal logies is toegenomen, maar het aantal overnachtingen stijgt niet evenredig omdat het aanbod te kleinscha-
lig is. Daarnaast zien we een beperkte toename van het bedrijfstoerisme voor congressen en evenementen en van 
reizen in groep. Na jaren van daling neemt het internationale verblijfstoerisme toe, onder meer dankzij de Ronde. 





Waar wij voor staan en hoe wij ons in de markt willen profileren
 

Onze missie
Wij zijn Vlaanderens Mooiste Landschap. Punt. We willen van de Vlaamse Ardennen dé wandelregio in Vlaanderen maken.
Ons uniek wielerverhaal willen we verder ontwikkelen om de toeristische groei te bevorderen.
We zien de omgevingskwaliteit en de bescherming van het landschap als belangrijke randvoorwaarden voor het toerisme.
We willen ruimte voor ondernemen en kleinschaligheid is daarbij onze troef.  
Ons doel is de lokale economie te verankeren in een breed toeristisch verhaal.  



Onze waarden
Gedragenheid als écht engagement
We willen onze taken en middelen anders inzetten. De focus ligt op initiatieven die leven in de sector. De prioriteit gaat 
naar acties waar de sector een onmiddellijke en voelbare grote behoefte aan heeft én die aansluiten bij het strategisch 
beleidsplan. De regiocoördinatie Vlaamse Ardennen krijgt een ondersteunende rol: ze is inspirator, facilitator en brug-
genbouwer. Ze is maar ‘aan zet’ bij kwesties die het lokale of individuele belang overstijgen.
De vzw Toerisme Vlaamse Ardennen vermarkt de regio toeristisch en kan zelf bovenlokale initiatieven nemen op het vlak 
van productontwikkeling en kleinschalige toeristische infrastructuur. De vzw ondersteunt initiatiefnemers en trekkers en 
faciliteert samenwerkingen.

Duurzaamheid als noodzaak
Duurzaamheid is niet langer een ‘nice to have’ maar een ‘need to have’. De Vlaamse Ardennen moet aandacht hebben 
voor de beeldkwaliteit, voor een correct en aantrekkelijk toeristisch aanbod én voor trotse en tevreden inwoners. We 
willen niet alleen duurzaam produceren maar ook duurzaam consumeren. Essentieel daarbij is dat wij onze keuze voor 
duurzaamheid in alle vormen van promotie en communicatie zichtbaar maken.

Gastheerschap of kwaliteitsvol onthaal
Er is al een goede basis gelegd met de uniforme toeristische borden en infozuilen en een goede mix van toeristische toe-
gangspoorten. In de toekomst zullen we het fysieke onthaal verder op punt stellen, maar ook uitbreiden met een digitaal 
luik. Bij de verdere uitbouw betrekken we de private sector veel nauwer. We beschouwen het gastheerschap niet langer 
als iets losstaands en louter ondersteunends, maar wel als een inherent deel van alle aspecten van toerisme.
 



Onze marktpositionering
Het landschap is het onderscheidend element en de beleving ervan staat centraal. De Ronde heeft een groot potentieel 
om de regio toeristisch in de markt te zetten, vanzelfsprekend in samenspraak met de organisatoren en andere belang-
hebbenden van de Ronde.
 

Onze marketingstrategie
Naambekendheid van de regio valoriseren en mikken op conversie
De hoge naambekendheid moet aanzetten tot een bezoek en/of verblijf.

Eigentijdse marketing
De toekomst is online en mobiel. Prioriteit gaat naar het ontwikkelen van belevingsvolle inhoud die aanzet tot een verblijf.
 
Samenwerkingen met de sector
Met de stakeholders werken we acties uit die gericht zijn op bepaalde doelgroepen. We kunnen gezamenlijk campag-
nes met een gezamenlijke financiering opzetten. We onderzoeken business-to-businessacties in samenwerking met de 
private sector.
 
Meten van de impact
We meten de impact van toeristische campagnes. De rapporten zullen voor alle partners beschikbaar zijn.
 
Meertaligheid van de toeristische informatie
Meertalige communicatie is belangrijk, zeker voor het Rondetoerisme en initiatieven met een internationaal potentieel.
 
Verblijfstoerisme
Toeristische overnachtingen genereren de meeste inkomsten voor de lokale economie. Bij alle marketingacties en -pro-
ducten wordt de link gemaakt met het verblijfstoerisme en streven we naar een langer verblijf.



Onze vijf strategische doelstellingen
 
STRATEgIScHE DOELSTELLINg 1: SAMEN STERk

Een sterkere toeristische sector door een ver doorgedreven samenwerking, met aandacht voor de economische en 
maatschappelijke return.
We willen de sector verbinden en versterken. Alle actoren moeten betere toerismemakers worden waardoor de sector 
in zijn geheel sterker is.
 
Iedereen ambassadeur: de interne communicatie onder de toerismemakers wordt beter, ze wisselen hun informatie 
uit met als doel het onthaal en de dienstverlening te verbeteren.
1. We organiseren jaarlijks een interne ‘beurs’ voor en door de toerismemakers van de Vlaamse Ardennen.
2. De toerismemakers gaan bij elkaar op bezoek met hetzelfde doel: elkaars aanbod en aanpak leren kennen.
 
Er is een uitgebouwde overlegstructuur, met doelgerichte samenwerkingsverbanden en lerende netwerken.
1. We starten met gemeentelijke of bovenlokale denktanken rond toerisme waaraan zowel private als publieke spelers 
 deelnemen.
2. Er komt een regionaal overleg van de lokale netwerken.
3. We bouwen goed op elkaar afgestemde overlegstructuren uit.
 
Lokale besturen zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van toerisme en zetten erop in.
We ontwikkelen een instrument om het potentieel en de return van toerisme te meten om zo de lokale besturen gevoe-
lig maken voor het belang van toerisme.
 
Streekproducten zijn een hefboom voor de streekidentiteit.
1. We werken het ambassadeurschap uit en we ontwikkelen gemeenschappelijke producten.
2. De horeca en de handelaars betrekken we actief bij toeristische projecten. We verhogen hun kennis van en over de 
 streekproducten.
3. We integreren streekproducten in de regionale marketingstrategie.



STRATEgIScHE DOELSTELLINg 2: HET LANDScHAp

We ontwikkelen een actieve toeristische landschapsbeleving op maat van de regio en het landschap.
Het landschap is ons paradepaardje, dé aantrekkingspool voor toerisme in de Vlaamse Ardennen. In de zorg en omgang 
met het landschap is het toerisme geen beheerder of eindverantwoordelijke, maar heeft zij haar eigen rol.
 
In alle communicatie zit de ‘landschapsreflex’ ingebakken.
1. Iconische, beeldbepalende of structurerende elementen uit het landschap zoals kasseistroken of getuigenheuvels 
 spelen een centrale rol in de toeristische communicatie.
2. Er komt een ‘kwaliteitslabel Vlaamse Ardennen’.
3. We maken kwalitatieve beelden van en teksten over het landschap.
 
Het landschap is op een kwaliteitsvolle manier ontsloten, het is beter bereikbaar, toegankelijk, leesbaar en beleefbaar.
1. We geven duidelijke informatie over het openbaar vervoer en de aansluitingen in onze regio.
2. We ijveren ervoor dat bijzondere bossen, parken, natuurgebieden en domeinen maximaal opengesteld worden.
3. Voor mensen die minder mobiel zijn komen er aangepaste recreatieve producten.
4. We zetten in op een meer ‘leesbaar’ landschap met verhalen over de omgeving, de steden en de dorpen, en infor- 
 matie over de landbouw en het erfgoed.
5. We werken prioritair aan acties die de landschapsbeleving verhogen met kleine ‘belevingselementen’ of via ingrepen 
 in de infrastructuur.
6. We stimuleren de toeristische sector om (elektrische) fietsen of scooters te verhuren om de Vlaamse Ardennen beter 
 toegankelijk te maken.
7. Kunstinitiatieven met het landschap als hoofdthema worden verenigd tot een regiobreed initiatief.
 
Toerisme maakt deel uit van een geïntegreerd landschapsbeheer, maar het speelt daar geen voortrekkersrol in.
1. Toerisme sluit aan bij de bestaande netwerken rond ruimtelijke planning en duwt mee bij nieuwe initiatieven of 
 projecten rond de kwalitatieve ontwikkeling van de regio.
2. De diensten van toerisme van de lokale besturen overleggen met hun collega’s over de ruimtelijke planning. Daarbij 
 spelen zij een belangrijke rol bij het openstellen van trage wegen.



STRATEgIScHE DOELSTELLINg 3: DE VLAAMSE ARDENNEN IS IN 2020 EEN TOpWANDELREGIO
 
De Vlaamse Ardennen beschikt over een uitgebreide reeks wandelproducten.
Onze eerste prioriteit is meer wandelnetwerken op maat van een gevarieerd publiek: korte of langere afstand, een of 
meer dagen, vlak of uitdagend, individueel, in groep of met het gezin. Daarbij gaat de aandacht naar de kwaliteit van het 
wandelaanbod en het randaanbod zoals horeca en openbaar vervoer.
Daarnaast willen we de verscheidene wandelnetwerken zoveel mogelijk met elkaar verbinden.
 
De wandelproducten staan voor kwaliteit en belevingswaarde.
1. Er komen blikvangers zoals uitkijktorens, een bomen- en avonturenparcours, blotevoetenpaden of kunstwerken om 
 zo een breed en groot wandelpubliek aan te trekken.
2. We besteden speciale aandacht aan uitgebreide en duidelijke informatie via infopanelen, publicaties of digitale 
 kanalen. We inventariseren de elementen die de regio onderscheiden, zoals voorjaarsflora, kasseien of water. 
 Vervolgens werken we de producten thematisch uit.
3. We maken het wandelproduct helemaal af door extra zorg te besteden aan de randinfrastructuur zoals picknick- 
 plaatsen, rustbanken, speelzones of uitkijkpunten.
4. Een topwandelregio moet ook een topwandelonthaal hebben. We zullen dat verder ontwikkelen samen met de 
 bestaande onthaalpunten en bezoekerscentra.
5. We werken samen aan de kwaliteit van de routes: beter onderhoud, routes ontdubbelen voor verschillende 
 gebruikers — ruiters, mountainbikers, wandelaars —, meer aandacht voor trage en andere onverharde wegen, meer 
 wandelverbindingen tussen verschillende natuurgebieden.
6. We stemmen de bestaande routes op elkaar af. Verschillende overheden en partners hebben routes uitgewerkt, 
 maar er is veel overlapping. We zullen de routes saneren — en meteen ook de dragers en borden — en waar mogelijk 
 aansluiten op de wandelnetwerken.
 
Het wandelproduct heeft zijn plaats in de markt.
We hebben nood aan een grote en volgehouden promotiecampagne rond ‘Wandelen in de Vlaamse Ardennen’, zowel 
buiten als binnen de regio.
1. We zetten de Vlaamse Ardennen in de markt als topwandelbestemming en trekken dit door in de reguliere  
 communcatie.
2. We werken themawandelingen uit, bijvoorbeeld rond bier, Vlaamse gastronomie, bossen, wielercultuur, erfgoed en 
 kunst. We richten ons tot verschillende doelgroepen van wandelaars.
3. Er komt een digitaal wandelportaal of een app waarin onder meer een routeplanner zijn opgenomen, informatie voor 
 specifieke doelgroepen of over bepaalde seizoenen, evenementen en arrangementen.
4.  Meerdaagse arrangementen krijgen bijzondere aandacht bij de productontwikkeling.



STRATEgIScHE DOELSTELLINg 4: DE RONDE EN DE WIELERcuLTuuR

Een uniek gegeven dat binnen- en buitenlandse toeristen aantrekt. 
Hoewel de Ronde niet tot de kernproducten van de streek behoort, is het omgekeerde wel waar: een Ronde zonder de 
Vlaamse Ardennen is gewoon ondenkbaar. Wij spelen dus geen trekkersrol, maar werken actief mee aan de promotie 
van en communicatie over dit wielerfeest. Daarnaast is het (sportief) fietstoerisme in onze streek bijzonder populair. 
‘De Vlaamse Ardennen’ staat vaak op het lijstje van veel wielerfanaten uit de hele wereld. En er zijn er ook die minder 
wielergek zijn, maar wel interesse hebben voor de Vlaamse wielercultuur en het wielererfgoed.
 
We verankeren de werking rond het sportieve wielertoerisme structureel.
1. Er komt een structureel platform voor sportief wielertoerisme.
2. Daarbinnen werken we een langetermijnvisie met actieplan uit.
3. Het centrum Ronde van Vlaanderen bouwt zich verder uit tot een kwaliteitsvol en attractief belevings-, activiteiten- 
 en ontmoetingscentrum voor de sportieve wielertoerist.
 
De Vlaamse Ardennen is er klaar voor om binnen- en buitenlandse wielertoeristen te ontvangen.
1. Alle partners beschikken over kwalitatieve, meertalige toeristische informatie.
2. De private sector bouwt voor de wielertoerist diensten uit zoals fietsuitrusting, hersteldienst, begeleide tochten, 
 ehbo, massages, bevoorradingspunten, fietskaarten, enzovoort. Ook voor de dichtbij-markt kunnen zij een aanbod 
 uitwerken met onder meer bedrijfsbezoeken, fietspassen, wielercafés, fietskaarten of gps-routes.
3. We bouwen het (recreatieve) transport binnen de regio verder uit en maken de regio van buitenuit gemakkelijker 
 bereikbaar.



STRATEgIScHE DOELSTELLINg 5: DE VERbLIjfSSEcTOR

Een grotere professionaliteit en rentabiliteit door meer kwaliteit en innovatie.
De logiessector is een van de belangrijkste pijlers van het toerisme. Het is cruciaal dat de sfeer en de aanpak van het verblijfs-
toerisme aansluit bij de eigenheid van de regio. De logiessector van de Vlaamse Ardennen kiest daarbij voor kleinschaligheid, 
kwaliteit en diversiteit. Maar om het avontuurlijk belevingstoerisme ook meerdaags te kunnen aanbieden aan grotere groepen, 
bedrijven of touroperators heeft de regio nood aan enkele logies met meer dan twintig kamers.
 
De logiesverstrekkers zijn ambassadeurs voor de Vlaamse Ardennen.
De logiesverstrekkers zijn een belangrijke schakel in het onthaalnetwerk, vooral in kleinere gemeenten zonder volwaardig 
onthaalpunt. Zij dragen het merk Vlaamse Ardennen uit in al hun communicatiekanalen zoals website, e-mailings en folders. 
Zij leren de regio beter kennen via informatiemomenten en kennisuitwisseling.
 
De Vlaamse Ardennen kan uitpakken met enkele innovatieve logeervormen met een creatieve, duurzame vorm van uitbating.
1. De logiesverstrekkers diversifiëren hun aanbod met innovatieve logiesvormen.
2. De logiesverstrekkers gaan op een duurzame manier te werk waarbij de principes en het systeem van de groene 
 Sleutel worden gehanteerd.
3. We zetten in op ‘toegankelijkheid’ in de ruime betekenis van het woord.
4. We voorzien structureel overleg met andere diensten en wettelijke actoren.
 
betere afstemming van vraag en aanbod op vlak van logiescapaciteit.
Momenteel is er te weinig logiesaanbod dat voldoende kan inspelen op de vraag van grote bedrijven en intermediairen.
1. We brengen de Vlaamse Ardennen onder de aandacht van deelnemers aan congressen en evenementen. Omdat het 
 logiesaanbod hoofdzakelijk kleinschalig is, zullen we in eerste instantie kleinschalige meetings en incentives met 
 overnachting in de regio promoten.
2. We trekken intermediairen en touroperators uit binnen- en buitenland aan voor meerdaagse vakanties in de regio.
 
We beschikken over kennis- en onderzoeksrapporten over vakantiewoningen.
In het totale logiesaanbod is het aandeel vakantiewoningen groot. Daarom willen we meer inzicht krijgen in de vraag naar en 
het aanbod van dit logiestype. 
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