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Evaluatie Fietscampagne 2016 



Bijlage Het Nieuwsblad West-Vlaanderen, Limburg, Gazet van Antwerpen – 30 juni 2016 



Partnermailing 
Database van geregistreerde surfers – uitbreiding bereik bijlage  
30 juni verstuurd 
25.000 contacten in West-Vlaanderen en Antwerpen  
Views: 7.287, clicks 907 

Advertentie 
HNB Oost-Vlaanderen en Belang van  
Limburg (verschijning in week van 4  
juli) 



Dedicated newsletter op reisroutes.be 
Bestel magazine 
Verzending naar reisroutes abonneebestand  
Verzending 12 juli 
200.000 abonnees 
13.000 clicks op de gehele nieuwsbrief 
12/7 meer dan 8.000 bezoekers op www.toerismemeetjesland.be! 
 
Promoted Facebook posts 



Fietscampagne Meetjesland 2016 
 Fietsbrochure 20p, 245.000 ex. 

 5 suggestieroutes 
 Logiestips met korting 
 Tips voor attractiepunten, logies, eten en drinken 

 Verspreiding: 
 Bijlage bij: 

 Het Nieuwsblad West-Vlaanderen 
 Het Nieuwsblad Vlaams-Brabant 
 Gazet van Antwerpen 

 Advertentie in Belang van Limburg en Nieuwsblad Oost-Vlaanderen 
 Online bestellingen en infopunten (10.000 ex) 

 Online 
 Nieuwsbrief Reisroutes.be (13.000 kliks) 
 Nieuwsbrief Mediahuis 
 Website en facebook Meetjesland 

 Budget: € 60.000 (TOV+TM) 
 
 



 
 

Bevraging bij toeristische initiatiefnemers 



Doel 

 
 Via een korte bevraging peilen naar 

 de bekendheid van de fietscampagne ‘Op de pedalen in het 
Meetjesland’ bij de toeristische initiatiefnemers 

 
 de mening van de sector over het fietsmagazine 
 
 de effecten die de initiatiefnemers ondervonden van de campagne 
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Bevraging 
 Bevraging bij 90 initiatiefnemers: 38% respons 
 80% op de hoogte van campagne 
 54% wist dat ze opgenomen waren 



Evaluatie van het fietsmagazine door de aanbieders 
“Wat vindt u inhoudelijk van het magazine ‘Op de pedalen in het Meetjesland?’” 
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Heel goed 
12 

43% 

Goed 
14 

50% 

Middelmatig 
2 

7% 

n=28 respondenten 

 Globaal positieve evaluatie 
 Geen negatieve evaluaties (slecht, heel slecht) 
 Logies, reca, toeristische diensten geven een meer uitgesproken positieve 

evaluatie dan attracties, evenementen.  
 Vooral positieve opmerkingen en complimenten 



Hebben de aanbieders effect ondervonden of gemerkt van de 
fietscampagne? 

“Heeft u als toeristische initiatiefnemer zelf effect van de fietscampagne ‘Op de pedalen in het 
Meetjesland’ ondervonden of gemerkt?” 
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n=28 respondenten 

 Ongeveer zelfde aandeel (4 op 10) heeft wél effect van de fietscampagne 
ondervonden/gemerkt als geen effect vastgesteld. 

 Horecasector heeft het meest de effecten van de fietscampagne in het 
Meetjesland ondervonden/gemerkt. 

 + : meer klanten, klanten hadden magazine mee 
 - : ligging niet langs route, reeds volzet 

6 
21,4% 

6 
21,4% 

7 
25,0% 

4 
14,3% 

5 
17,9% 

Ja

Eerder wel

Eerder niet

Nee

Weet dit niet



Vinden de toeristische initiatiefnemers de fietscampagne  
voor herhaling vatbaar? 
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 De toeristische initiatiefnemers vinden – quasi unaniem – de campagne 
voor herhaling vatbaar! 

Ja: 27 

Geen 
mening; 1 

n=28 respondenten 

Indien dat het terug komt volgende zomer,  
doe ik graag terug mee. Zeker een aanrader. 
Reactie open vraag 
  

dit project zeker herhalen!!! 
Reactie open vraag 



 
 

Bevraging bij consumenten 



Doel 

 
 Hoofddoel: via een korte bevraging peilen naar het gebruik 

van de fietsbrochure ‘Op de pedalen in het Meetjesland’ 
 
 Evaluatie van de fietsroutes door wie er met het boekje op uit 

trok 
 
 Profiel van de respondenten (woonplaats, leeftijd) schetsen 
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Bevraging 
 Bevraging bij 2144 consumenten: 28% respons (595) 
 93% herinnert zich het magazine 
 Geïnteresseerd publiek! 



Woonplaats van de respondenten: land - provincie 

België 
93,4% 

Nederland 
6,4% 

Ander 
0,2% 

n=595 respondenten 

295 
53,1% 

123 
22,1% 

76 
13,7% 

37 
6,7% 

21 
3,8% 

4 
0,7% 

Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Antwerpen

Vlaams-Brabant Limburg Overig België

1 op 5 van Oost-Vlaanderen is een Meetjeslander 

28,9% 
18,4% 

15,8% 

10,5% 

1
6 

 Overgrote meerderheid (93%) van de 
respondenten zijn Belgen, meer bepaald 
Vlamingen 

 Ruim de helft (53%) van de binnenlandse 
respondenten zijn Oost-Vlamingen. Samen 
met de West-Vlamingen zijn ze goed voor 3 
op 4 van de binnenlandse respondenten 

 De Nederlandse respondenten zijn vnl. 
afkomstig uit de naburige provincies, met 
Zeeland voorop 



Leeftijd van de respondenten 
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0,4% 
0,2% 
0,5% 

1,3% 
5,3% 

10,4% 
20,2% 

25,7% 
25,0% 

9,3% 
1,8% 

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

75+

n= 549 respondenten; leeftijd enkel bevraagd bij wie zich de 
brochure herinnerde 

Gemiddelde leeftijd: 61 jaar 

 92% van de respondenten zijn 50-plussers; 62% zijn 60-plussers 
 De 60-ers maken de helft van de respondenten uit 

 



Fietsroutes uit het magazine ‘Op de pedalen in het 
Meetjesland’ verkend? 

95% 

29% 

2% 

Heeft u één of meerdere fietsroutes uit het magazine ‘Op de 
pedalen in het Meetjesland’ verkend? 

Ja Nee Weet dit niet meer

n=552 respondenten die zich het magazine herinnerden 

 7 op 10 hebben één of meerdere fietsroutes uit het magazine verkend. 
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Welke fietsroutes uit het magazine ‘Op de pedalen in 
het Meetjesland’ verkend? 
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Rondom de 
Boerekreek 

27,5% 

Langs de Lieve 
26,3% 

Dwars door 
Landschapspark 

Drongengoed 
21,1% 

De Ronde van 
Wippelgem 

10,2% 

Van Gent tot in het 
land van Nevele 

15,0% 

n= 579 aangeduide tochten 



Wat vond men goed en minder goed? 
 Goed (96%) 
 Landschap, omgeving, natuur 
 Rust, rustige wegen 
 Vlakke land, toegankelijk voor iedereen 

 Minder goed (30%) 
 Bewegwijzering: bordjes afgeschenen 
 Reca: onvoldoende of gesloten 

 
 
 



Het magazine ‘Op de pedalen in het Meetjesland’ als inspiratiebron 
om het Meetjesland te verkennen 
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73,6% 

28,8% 

12,7% 

8,2% 

27,2% 

37,0% 

11,4% 

26,4% 

71,2% 

87,3% 

91,8% 

72,8% 

63,0% 

88,6% 

Bezoek café, restaurant

Museum, attractie

Brouwerijbezoek

Evenement

Toeristische dienst

Aankoop streekproducten

Logeren

ja nee

n=552 respondenten die zich het magazine herinnerden 

 De tips inspireerden ook om er iets te gaan eten/drinken (74%), om streekproducten aan te 
kopen (37%), toeristische attracties te bezoeken (29%)… en er te gaan logeren (11%)  het 
geheel van fietsroutes aangevuld met concrete tips werkt! 

 Ook voor wie geen fietsroutes uit het magazine deed, diende het magazine als 
inspiratiebron voor een verkenning van het Meetjesland.  



Heeft men het magazine bewaard? 

22 

 
ja 95% 

Nee 
2% 

Weet het 
niet 
3% 

n=552 respondenten die zich herinnerden het 
magazine te hebben ontvangen 

 De overgrote meerderheid heeft het magazine bewaard 



Fietscampagne Meetjesland 2017 
 Doelstelling 
 Overnachtingen stimuleren + recreatie stimuleren 
 Imago: Meetjesland promoten als uitstekende fietsregio 
 Opbouw van adressenbestand voor e-nieuwsbrieven 

 Opzet 
 Print + digitaal 
 Mediapartner(s) 

 Budget: € 76.000 incl BTW (46.000 TM, 30.000 TOV) 
 Periode: voorjaar en zomer 



Fietscampagne Meetjesland 2017 
 Fietsboek Meetjesland 
 Publicatie laten samenstellen door externe fietsexpert 
 Suggestieroutes op netwerk 

 Logies 
 Gratis vermelding in lijst bij doorsturen gegevens 
 Betalende deelname: foto, wervende tekst en gegevens 

 Start in voorjaar 
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