VOORWOORD
Het toeristisch-recreatieve aanbod in Oost-Vlaan-

en zo hun unieke identiteiten en uitstraling verster-

deren verhogen, verbeteren en efficiënt promoten:

ken.

ook in 2012 was het dé toptaak van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Het nieuwe wandelnetwerk
Meetjeslandse kreken, de nieuwe thematische fietstocht door leven en werk van Louis Paul Boon, de
nieuwe wandelroute door de Oude Kalevallei en
een reeks toeristische vaarkaarten: onder meer met
deze realisaties maakten we bezoekers extra warm
voor onze provincie, met de bedoeling een economische return voor de regio’s en hun ondernemers
te creëren. Daarbij kozen we in 2012 opnieuw voor
een intense samenwerking met niet alleen publieke
maar ook private toeristische actoren. Samenwerking en kennisuitwisseling met de toeristische ondernemers is immers van groot belang om de doelstellingen van onze organisatie te realiseren. Alleen door
de krachten te bundelen en de neuzen in dezelfde
richting te laten wijzen, kunnen we vernieuwing en
kwaliteitsverhoging in onze regio’s mee stimuleren,

In dit kader stapte Toerisme Oost-Vlaanderen in een
aantal projecten die extra middelen genereerden om
in de regio’s sectornetwerken op te starten of verder
uit te breiden, zoals Waterways for Growth en Collabor8. Andere projecten lieten ons dan weer toe
ook in 2012 onder andere verder te werken aan de
kwaliteitsverhoging van ons fiets- en wandelproduct.
De ontwikkeling van het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken bijvoorbeeld kaderde in het Interreg
IVA project Grenzeloos Wandelen. In het kader van
de Interreg IVA projecten MIRRA en Leiestreek van
bron tot monding en het impulsprogramma Vlaamse
regio’s van Toerisme Vlaanderen konden we respectievelijk in de Vlaamse Ardennen, de Leiestreek en
het Waasland investeren in de inrichting van rust- en
picknickplaatsen langs de fietsnetwerken.
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In 2012 ging ook verdere aandacht naar e-marke-

Want ook toerisme is een sector die voor iedereen

ting, of het promoten van Oost-Vlaanderen als toe-

toegankelijk moet zijn, vindt Toerisme Oost-Vlaan-

ristische bestemming via het internet en nieuwe

deren samen met het Oost-Vlaamse provinciebestuur.

digitale media. Op dat vlak staan we al sinds een

In dat kader werd in 2012 heel wat voorbereidend

paar jaar op een mooie voorsprong, en die willen we

werk verricht voor ‘Fietsen met een +’, een boekje

uiteraard verder uitbouwen. Zo werd verdergewerkt

met zes fietsroutes die ook met bijvoorbeeld aange-

aan de optimalisatie van onze website en onze

paste of elektrische tweewielers comfortabel kunnen

e-nieuwsbrieven, pakten we in het verlengde van de

gefietst worden.

erg succesvolle online fietsnetwerkplanner uit met
een online wandelrouteplanner, en lanceerden we
bij wijze van test case een app voor smartphones.
Uiteraard verloren we ook de niet-digitale communicatie- en promotiemiddelen niet uit het oog en
zetten we weer volop in op ons halfjaarlijkse fiets- en
wandelmagazine StapAf. Daarvan groeide het abonneebestand intussen verder tot ruim 20.000, zowat
het dubbele van een paar jaar geleden.
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Nadruk lag ook, net als in 2011, op het verder uitbou-

Graag bedank ik iedereen die in 2012 meedacht en
meehielp aan het verder uitbouwen en promoten
van het toerisme en de recreatie in onze provincie,
in het bijzonder ook het management en de personeelsleden van Toerisme Oost-Vlaanderen. Eveneens
dank aan de collega’s van de deputatie en de provincieraad, en aan Toerisme Vlaanderen, die tal van
onze toeristische initiatieven mee ondersteunden.
Ook voor de volgende jaren zien we graag een verdere constructieve samenwerking tegemoet.

wen van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in

Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor toerisme en

Oost-Vlaanderen voor mensen met een beperking.

voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen
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DEEL 1 ALGEMENE WERKING
MISSIE EN VISIE
TOERISME OOST-VLAANDEREN = ambassadeur voor toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
Als organisatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert, ontwikkelt en promoot Toerisme
Oost-Vlaanderen vzw (TOV) het toerisme en de recreatie in de provincie. Met respect voor de identiteit
van haar regio’s en met het accent op innovatie en creativiteit werken we (mee) aan de creatie en de
promotie van duurzame en kwaliteitsvolle toeristisch-creatieve producten in Oost-Vlaanderen.Door het
dag- en verblijfstoerisme in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen en te promoten, wil TOV het welzijn en de
welvaart van de Oost-Vlaming – burger én ondernemer – bevorderen.
Toerisme Oost-Vlaanderen positioneert zich niet alleen als realisator maar ook als partner van de toeristische sector, met andere woorden: als ambassadeur voor toerisme en recreatie in onze provincie.
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BELEIDSONTWIKKELING EN -UITVOERING
Samenwerking is voor Toerisme Oost-Vlaanderen een kernbegrip. Op directieniveau uit zich dat in verschillende vormen. Het management vertegenwoordigde TOV in de raden van bestuur en/of algemene vergaderingen van de volgende vzw’s: Toerisme Meetjesland, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland, Toerisme Vlaamse Ardennen, Toerisme Leiestreek, Logeren in Vlaanderen, Tafelen in Vlaanderen, Centrum Ronde van Vlaanderen en Gent Congres.
Ook in de volgende lokale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen wordt Toerisme Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd: Provinciaal Steunpunt Platteland, Adviescommissie Toeristisch Logiesdecreet en Vakgroep Toerisme
Euroregio Scheldemond.
Interprovinciaal wordt tweemaandelijks overleg gepleegd tussen de directies van de provinciale toeristische organisaties (PTO’s). In 2012 werden diverse topics besproken die een provinciegrensoverschrijdend belang hebben of waarin
op Vlaams niveau wordt samengewerkt, zoals communicatie en marketing van toerisme in het binnenland, onthaal,
gegevensverzameling en –ontsluiting, ruimtelijke planning, impulsprogramma’s en beleidsplanning voor de Vlaamse
regio’s. Ook werden de besprekingen voortgezet met betrekking tot de taak- en bevoegdheidsverdelingen tussen het
provinciale en het Vlaamse niveau. Het secretariaat van het overleg lag in handen van de VVP (Vereniging Vlaamse
Provincies; a-commissie toerisme). In principe wordt een tweetal keer per jaar ook een interprovinciaal overleg gehouden met alle gedeputeerden voor toerisme (b-commissie toerisme) en zijn er contacten met het kabinet van
minister Bourgeois en Toerisme Vlaanderen. De gedeputeerden zaten op 26 juni samen.
Ook met het Oost-Vlaamse provinciebestuur vindt geregeld overleg plaats. Toerisme Oost-Vlaanderen maakt deel uit
van het Provinciaal Interdienstenoverleg grondgebonden zaken. De input aan de besluitvorming van de deputatie en
provincieraad gebeurt door het beantwoorden van vragen, het aanleveren van nota’s en de occasionele aanwezigheid
op de inzake toerisme bevoegde raadscommissie. Daarnaast wordt input geleverd in het kader van de provinciale
plannings- en budgetcyclus. Ook over regiomarketing en communicatie wordt geregeld overleg gepleegd. Er worden
eveneens gezamenlijke projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld rond 100 jaar Ronde van Vlaanderen in 2013.
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PROJECTWERKING
Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s zet Toerisme Oost-Vlaanderen verder
in op de toeristische ontwikkeling en verrijking van de Oost-Vlaamse regio’s. Aan de hand van dergelijke projecten
investeert Toerisme Oost-Vlaanderen als partner extra middelen in haar regio’s. Dit met als objectief een toeristische
meerwaarde en extra beleving voor de bezoeker te creëren en op die manier een economische return voor de regio
in kwestie en haar ondernemers.

In 2012 werd verder vorm gegeven aan de volgende grootschalige projecten:
l MIRRA, Interreg IVA Frankrijk-Vlaanderen, met onder andere infrastructurele productontwikkeling en gezamenlijke promotie van fietsen en wandelen in de grensstreek Vlaanderen-Frankrijk (Vlaamse Ardennen)
l Grenzeloos Wandelen, Interreg IVA Vlaanderen-Nederland, met onder andere infrastructurele productontwikkeling, kennisuitwisseling, gegevensverzameling en onderzoek rond wandelen, en gezamenlijke promotie van wandelen in de grensstreek Vlaanderen-Nederland (Meetjesland)
l Leiestreek van bron tot monding, Interreg IVA Frankrijk-Vlaanderen met infrastructurele productontwikkeling
voor fietsers in de grensstreek Vlaanderen-Frankrijk (Leiestreek)
l Tanaris, rond toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op en langs de Dender (Scheldeland)
l Waterways for Growth, rond samenwerking tussen publieke en private actoren in onze waterrijke regio’s (Scheldeland)
l Collabor8, rond samenwerking tussen publieke en private toeristische actoren in Oost-Vlaanderen
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DEEL 2 HEADLINES 2012
1.FIETSEN EN WANDELEN

de Asseneedse kreken Grote en Rode Geul, het Plein

kunstschilder en dichter Louis

van Kaprijke, de ‘kathedraal van het noorden’ in Wa-

Paul Boon als rode draad.

WANDELNETWERK MEETJESLANDSE KREKEN

tervliet en het middeleeuwse stadje Middelburg. De

‘Boontje’ werd op 15 maart 1912

bijhorende scheurvrije en waterafstotende wandel-

in Aalst geboren en liet zich in

netwerkkaart ging erg vlot over de toonbank.

zijn werk uitgebreid inspireren

*Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

door de stad en zijn omgeving.

is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het

De Boontocht werd uitgestippeld op het fietsnetwerk

leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionale

Scheldeland en bestaat uit twee lussen van 45 en 47

beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionale beleid

km. Behalve twee gedetailleerde fietskaarten bevat

wil de EU de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus

de bijhorende brochure info en weetjes over Boon

van regio’s verkleinen.

en de onderwerpen en locaties die in zijn historisch

(realisatie in het kader van Interreg IVA project Grenzeloos Wandelen)
Na een lange voorbereiding slaagde Toerisme OostVlaanderen erin de mooiste wandelpaden in het
Meetjeslandse Krekengebied te selecteren en te bewegwijzeren. Met de financiële steun van Toerisme
Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling* resulteerde dit in het wandelnetwerk

oeuvre een belangrijke rol speelden. De Boon the-

Meetjeslandse Kreken, het derde wandelnetwerk in

“Nadat het niet mogelijk bleek touwbruggen over

Oost-Vlaanderen. Het biedt 260 km wandelen à la

het Leopoldkanaal te realiseren, hebben we geop-

carte in het vlakke stukje Oost-Vlaanderen tussen

teerd voor maar liefst 3 voetveren.”

Gent, Brugge en Breskens en werd ingehuldigd op

Stijn Vinck, afdelingshoofd recreatieve infrastructuur

matocht werd op 24 maart ingereden in Aalst.
“Na de officiële inhuldiging op 24 maart van deze
thematocht langs locaties die voorkomen in de
historische romans van Louis Paul Boon, werden

30 juni. Aan de hand van 240 knooppunten kunBOONTOCHT

er 1.154 brochures verkocht.”

stippelen en telkens zelf de afstand, startplaats en

Naar aanleiding van het Boonjaar 2012 ontwik-

Veronique Eeckhaut, deskundige recreatieve infrastructuur

aankomstplaats bepalen. Via de knooppunten wor-

kelde Toerisme Oost-Vlaanderen samen met Toeris-

den een hele reeks bezienswaardigheden met elkaar

me Aalst en de Erfgoedcel Aalst de Boontocht, een

verbonden, zoals de Molenkreek, het Leopoldkanaal,

fietstocht met de historische romans van schrijver,

nen wandelaars eindeloos hun eigen trajecten uit-
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OUDE KALEVALLEI WANDELROUTE

KNOOPPUNTERBOX FIETSEN LANGS HET WATER

Met de nieuwe Oude Kalevallei wandelroute hul-

In samenwerking met Knooppunter en de dienst

digde Toerisme Oost-Vlaanderen op 22 juni één van

communicatie van het Oost-Vlaamse provinciebe-

de mooiste wandelroutes in het Meetjesland in. De

stuur realiseerden we de nieuwe Knooppunter Fiets-

vallei van de Oude Kale, gelegen op het grondgebied

box Oost-Vlaanderen ‘Fietsen langs het water’. Met

van de gemeenten Nevele (Merendree), Lovendegem

5 routeboekjes (10 tochten) bij de hand ontdekken

(Vinderhoute) en de stad Gent (Drongen) is een van

fietsers de leukste Oost-Vlaamse plekjes, telkens

Oost-Vlaanderens best bewaarde landschappen.

met water als rode draad. De box bevat ook een

Met het landinrichtingsproject Oude Kale startte de

begeleidende brochure boordevol tips voor de le-

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het voorjaar

vensgenieter. Welk lekkers heeft de streek te bieden

van 2010 al met het toegankelijk maken van dit

en waar langs de route kan je streekbieren en andere

landschappelijk pareltje. Centraal stond de integrale

streekproducten proeven? Het bijgevoegde fietsinfo-

inrichting van de vallei, met aandacht voor landsc-

boekje geeft praktische info over fietsvriendelijke

hap, landbouw, waterwinning, natuur en zachte rec-

logeeradresjes, cafés, restaurants en fietsverhuur-

reatie. Dankzij nieuwe verbindingen kunnen fietsers

centra. In de box steekt ook een Knooppunter, een

en wandelaars sinds 2012 ten volle genieten van dit

handig toestelletje voor op het fietsstuur waarin alle

unieke stukje natuur. De Oude Kalevallei wandel-

routekaartjes passen.

route bestaat uit 2 lussen (7 en 8 km), met startpunten in de dorpen Merendree en Vinderhoute.

VERNIEUWDE FIETS- EN WANDELBOXEN

kleine inhoudelijke aanpassingen en werden net als
de fietsboxen Trap Uit, Trap Mee en Trap Door layoutmatig opgefrist. De nieuwe boxen werden via de
website gepromoot als ideaal kerstgeschenk.
PETER- EN METERWERKING
Door middel van het vrijwillige peter- en meterschap
bracht Toerisme Oost-Vlaanderen - voorlopig enkel

“De infrastructurele inspanningen van VLM bie-

In december lanceerde Toe-risme Oost-Vlaanderen

voor de lusvormige fiets- en wandelroutes - een goed

den Toerisme Oost-Vlaanderen de mogelijkheid

haar vernieuwde fiets- en wandelboxen. De wan-

uitgebouwd controlenetwerk tot stand. Drie keer

om kwaliteitsvolle routes te realiseren.”

delboxen Stap Uit, Stap Mee en Stap Door kregen

per jaar gaan de meters en peters de baan op voor

Veronique Eeckhaut, deskundige infrastructuur

controle. Op 16 juni werden alle peters en meters,
als dank voor hun vrijwillige inzet, in het Erfgoed-
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SINT-LIEVENS WANDELROUTE

centrum Ename uitgenodigd voor een ontmoetings-

Deze bestaande wandelroute en brochure werden

moment. De aanwezigen konden genieten van een

grondig herwerkt, de route bestaat nu uit twee lus-

begeleide rondleiding in het nieuwe centrum en

sen. De ene lus is een landschapswandeling van 8 km

kregen een leuk geschenk. Dit werd gekoppeld aan

met start in het dorp Sint-Lievens-Esse. De andere lus

een korte presentatie over het toekomstige digitale

is een prachtige natuurwandeling van 4,5 km die ver-

onderhoudssysteem OSYRIS waarvoor tevens de

trekt in Sint-Antelinks en onder meer door en rond

medewerking werd gevraagd van de meters en pe-

het natuurgebied Duivenbos loopt.

ters.

ROUTEDOKTER

vriendelijke uitbatingen (cafés/restaurants) en fiets-

RANDINFRASTRUCTUUR

Toerisme Oost-Vlaanderen maakt werk van het on-

verhuurcentra. Om de erkenning als fietsvriendelijk

Om bezoekende fietsers voortaan nog beter te ont-

derhoud van haar recreatieve routes en netwerken

café/restaurant te genieten, moet een reca-zaak aan

vangen, investeerde Toerisme Oost-Vlaanderen in

en voert zelf geregeld controles uit. Ook fietsers en

een aantal criteria voldoen. Zo moet het café of res-

de inrichting van rust- en picknickplaatsen langs de

wandelaars kunnen helpen om de kwaliteit van

taurant beschikken over een reparatieset, EHBO-ma-

fietsnetwerken van de Vlaamse Ardennen, de Leie-

onze routes en netwerken op peil te houden. Ont-

teriaal en een degelijke fietsenstalling. Bovendien

streek en het Waasland. In de Vlaamse Ardennen ka-

breekt er ergens een bordje of wegwijzer? Suggesties

moet de zaak in de buurt liggen van de trajecten van

derde dit in het Europese Interreg IVA project MIRRA,

of opmerkingen? Via een formulier op www.tov.be

het fietsnetwerk, een lusvormige fietsroute of een

in de Leiestreek in het Europese Interreg IVA project

kunnen gebruikers ook snel en makkelijk eventuele

thematocht.

Leiestreek van bron tot monding en in het Waasland

euvels melden aan de Routedokter. In 2012 werden

In 2012 ontvingen 35 fietsverhuurcentra en 73 fiets-

in het impulsprogramma Vlaamse regio’s van Toe-

in totaal 1.425 meldingen geteld, waarvan er 1.213

vriendelijke uitbatingen het desbetreffende label.

risme Vlaanderen.

omgezet zijn in werkopdrachten bestemd voor so-

Toerisme Vlaanderen staat in voor de labeling van

Afhankelijk van de geselecteerde locatie werden

ciale tewerkstellingsplaatsen. De overige meldingen

fietsvriendelijke logies en reikte 100 labels uit in

een picknicktafel, rustbanken, een fietsenrek en

hadden voornamelijk betrekking op wegenwerken,

Oost-Vlaanderen.

een vuilnisbak geplaatst. In de Vlaamse Ardennen

de toestand van het wegdek, vragen voor externe
partners (gemeentes, ANB,…), … Het merendeel
van deze meldingen komt rechtstreeks van de recreant. Verder zijn het ook de gemeenten en meters

“173 fietsvriendelijke horecazaken en 35 fietsverhuurcentra ontvingen een label.”
Ronnie Boeykens, medewerker recreatieve infrastructuur

werd bovendien op vier plekken een landschapskijker geïnstalleerd. Met de gemeentebesturen werden
overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud van
het meubilair en de locatie. Het Oost-Vlaamse stukje

en peters van fiets- en wandelroutes die problemen

van het wandelnetwerk Bulskampveld rustte Toe-

signaleren. Het onderhoud van alle recreatieve rou-

risme Oost-Vlaanderen uit met twee nieuwe rust- en

testructuren werd in 2012 toegewezen aan sociale

picknickplaatsen. Dit gebeurde in overleg met West-

tewerkstellingsplaatsen.

toer zodat het Oost- en West-Vlaamse deel van het

‘’De Routedokter behandelde in 2012 in 1.425
meldingen.”
Annelies De Roo, deskundige recreatieve infrastructuur

netwerk hetzelfde meubilair kregen.
“We installeerden 40 picknicktafels, 35 rustbanken en vuilnisbakken en 46 fietsenrekken om fietsers en wandelaars in Oost-Vlaanderen nog beter
te ontvangen.”

FIETSVRIENDELIJKE UITBATINGEN EN FIETSVERHUURCENTRA
Toerisme Oost-Vlaanderen blijft inzetten op de
dienstverlening voor recreatieve fietsers door de
promotionele ondersteuning en labeling van fiets-

Sara Van Cotthem, projectcoördinator
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ONLINE WANDELNETWERKPLANNER

2. WATERTOERISME

Met de wandelnetwerkplanner van Toerisme OostVlaanderen, actief sinds juli 2012, kunnen wandelaars hun tochten door het Meetjeslandse Krekengebied en de Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen nu
ook online uitstippelen. De digitale versie van het
wandelnetwerk heeft dezelfde functionaliteiten als
de populaire online fietsrouteplanner. Die maakt
het al sinds 2008 mogelijk om snel en gebruiksvriendelijk thuis, vanachter de computer, fietsroutes uit te
tekenen op het Oost-Vlaamse fietsnetwerk en ze te
downloaden op gps of smartphone.

TOERISTISCHE VAARKAARTEN
Tijdens de Belgian Boat Show in februari stelde Toerisme Oost-Vlaanderen de toeristische vaarkaarten
Leie & Schelde en Zeeschelde & Rupel voor aan de
pers en sector. In juli, aan de vooravond van de Gentse Feesten, werd de toeristische vaarkaart Gent aan
de pers gepresenteerd. Met deze gratis kaarten wil
Toerisme Oost-Vlaanderen samen met haar partners Toerisme Scheldeland, Toerisme Leiestreek,
Toerisme Gent en Promotie Binnenvaart Vlaanderen
(PBV) pleziervaarders aanzetten tot het ontdekken

TOERISTISCHE VAARKAART

Gent

STAPAF APP

van de Oost-Vlaamse waterwegen tijdens een vaar-

Toerisme Oost-Vlaanderen lanceerde bij wijze van

vakantie. In één oogopslag geven ze de gebruiker

test case in maart 2012 een app voor smartphones.

een antwoord op vragen als ‘waar vind ik de dichtst-

Die laat fietsers toe om met hun iPhone of andere

bijzijnde supermarkt?’, ‘hoe raak ik snel op het fiets-

‘slimme’ telefoon met ingebouwde gps de provincie

netwerk?’ en ‘wat valt er te beleven in de buurt van

thematisch te verkennen. De apps Stap Af routes 1 en

mijn aanlegplaats?’. Dat de kaarten een bepaalde

StapAf routes 2 bevatten elk vijf thematochten waar-

behoefte vervulden, bleek uit de grote vraag na de

van alle data vooraf op de smartphone gedownload

lancering. In een mum van tijd was de oplage de

kunnen worden. Ze werden geëvalueerd met oog op

deur uit. Na de uitgave van de eerste drie kaarten zal

optimalisatie.

nog de kaart Dender volgen.
“De vaarkaarten worden heel gericht verspreid:
via themabeurzen, jachthavens, sluisgebouwen,
verhuurders van jachten en winkels voor jachtbenodigdheden.”
Sara Van Cotthem, projectcoördinator
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3. COMMUNICATIE & MARKETING
TOERISTISCHE PUBLICATIES

Fiets- en wandelmagazine StapAf

Stap#1

l Aan het begin van elke maand krijgen bijna

Het gratis wandelmagazine Stap#1, een realisatie

57.000 abonnees de digitale consumentenieuws-

binnen het Interreg IVA project Grenzeloos Wan-

brief in hun mailbox, vol tips voor korte en lan-

delen, liet lezers kennismaken met de mooiste

gere trips in Oost-Vlaanderen.

wandelroutes in Vlaanderen en Noord-Brabant. Het

l Ruim 8.800 geabonneerde groepsverantwoorde-

Twee keer per jaar (in

magazine kwam eind juni 2012 uit en werd door de

lijken ontvangen om de twee maanden een so-

januari en in juni) brengt

verschillende projectpartners gedistribueerd naar de

cio-culturele nieuwsbrief met tips voor groepsuit-

Toerisme Oost-Vlaande-

toerist/recreant (o.a. via beurzen, infokantoren en

stappen.

ren StapAf uit, een gra-

partnerwebsites).

tis magazine met al het

(oplage: 40.000 exemplaren)

fiets- en wandelnieuws
uit

Oost-Vlaanderen.

Het is uitgegroeid tot hét
ideale

communicatie-

middel voor ons fiets- en
wandelproduct.

Inspi-

rerende sfeerreportages
worden

afgewisseld

met korte(re) informatieve pagina’s en vaste
rubrieken zoals ‘Eerste
keer’, waarin we telkens
op stap gaan met een
bekende Vlaming. Als extraatje bevat elk nummer

was toegankelijkheid, het nieuwe wandelnetwerk
Meetjeslandse Kreken en de internationale kunstexpo TRACK liepen als rode draad door het zomernummer.
(oplage: 55.000 exemplaren – abonneebestand
20.228 (20.813 in België en 1.485 in Nederland))

tualiteit, verstuurt Toerisme Oost-Vlaanderen
ook een sectornieuwsbrief naar 1.400 abonnees,

Fietsinfoboekje

waaronder toeristische diensten en aanbieders

Een handig boekje vol info om

van logies en attracties.

fietstochten in Oost-Vlaanderen

l In 2012 gingen 12 consumentennieuwsbrieven, 5

zo vlot en aangenaam mogelijk

socio-culturele nieuwsbrieven en 5 sectornieuws-

te maken, zoals adressen van

brieven de deur uit.

fietsverhuurders, fietsveren en
fietsvriendelijke cafés en res-

Website

taurants. In het fietsinfoboekje

Ook de website www.tov.be is een belangrijk com-

2012 werden 48 fietsverhuur-

municatiemiddel voor TOV. In 2012 werkten we aan

centra opgenomen en 98 fiets-

de verdere optimalisatie ervan. Usability specialist

vriendelijke restaurants/cafés (totaal: 268 uitbatingen).

AG Consult voerde een usability scan van de website

(oplage: 20.000 exemplaren)

uit en maakte op basis daarvan een expert review.
Beide dienden als basis voor de opmaak van het

vijf handige, uitneembare routekaarten met tips van
fietsgrage Vlamingen. Thema van de voorjaarseditie

l Op geregelde tijdstippen, in functie van de ac-

ONLINE COMMUNICATIE

bestek van de openbare aanbesteding ‘ontwikkeling, uitvoering en onderhoud van de websites van

E-nieuwsbrieven

Toerisme Oost-Vlaanderen voor de periode 2013-

De e-nieuwsbrieven van Toerisme Oost-Vlaanderen

2016’. In afwachting daarvan werden alvast, met de

zijn een belangrijk communicatiemiddel voor het

usability scan als leidraad, een aantal aanpassingen

Oost-Vlaamse toeristische aanbod en voor aller-

uitgevoerd aan de bestaande site.

hande grootschalige evenementen, culturele activiteiten en groepsuitstappen in de provincie.
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In 2012 surften 241.723 unieke bezoekers naar de
website www.tov.be, een stijging van 23.676 in vergelijking met 2011. De site van Toerisme Meetjesland
kreeg 44.586 bezoekers, Toerisme Waasland 48.389
bezoekers, Toerisme Scheldeland 46.913 bezoekers en
Toerisme Vlaamse Ardennen 81.472 bezoekers.
“De website van Toerisme Oost-Vlaanderen wordt
elk jaar populairder: in 2012 hadden we 241.723
unieke bezoekers, dat waren er bijna 24.000 meer
dan het jaar voordien”.
Tim Bottelberghe,
afdelingshoofd marketing en communicatie
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PR EN PERSWERKING

Vlaanderen Vakantieland op één
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt structureel samen
met de VRT voor het toeristische magazine Vlaan-

Op de volgende data werd het programma vanuit een

delnetwerk Meetjeslandse Kreken, de online wan-

Oost-Vlaamse locatie gepresenteerd:

delrouteplanner en de toeristische vaarkaarten. Dat

14 januari: vanuit Gent, n.a.v. Gent Lichtfestival
(vooraankondiging)

leverde vele tientallen korte en langere artikels op
in dag-, week- en maandbladen, op nieuwswebsites
en op blogs.

deren Vakantieland op één. De inhoud van de bin-

25 februari: vanuit het Provinciaal Domein Roomack-

nenlandse reportages wordt in overleg vastgelegd tij-

er in Tielrode (Temse), n.a.v. Wandelen met een +

dens de redactievergaderingen. In 2012 verleenden

31 maart: vanuit Rupelmonde en Sint-Niklaas, n.a.v.

we praktische en logistieke hulp bij de prospectie en/

Mercator 2012

of de opnamen.

7 april: vanuit Temse, n.a.v. de Scheldehappening

(met aandacht voor de wandeling ‘Uit met Félicienne’

De volgende reportages kwamen op antenne:

21 april: vanuit Aalst, n.a.v. Erfgoeddag en Boon

in het Meetjesland en de Mercator schattenjacht in

28 januari: Winterse weekendtips – Hier Licht Gent

2012

het Waasland), over elektrisch varen op de Leie in

11 februari: Winterse weekendtips – Wandelen met

9 juni: vanuit Oudenaarde, n.a.v. Ambassadeur

Knack, over Vlaanderens Mooiste in Reiz&Magazine

een + in Molsbroek (Lokeren)

Vlaanderen Lekker Land

(Ndl), over de Roger Raveel wandelroute in De Wan-

31 maart: De mooiste lenteweekends – Fietsen door de

16 juni: vanuit Deinze, n.a.v. Filliers Ambassadeur

historische romans van Boon en Geocache Mercator 2012

Vlaanderen Lekker Land

2 juni: Weekendje kunst in Vlaanderen – TRACK Gent

1 september: vanuit Aalter, n.a.v. Open Monumen-

4 augustus: Eropuit met het hele gezin – Geocache

tendag

De persdienst zorgde daarnaast ook voor inhoudelijke input voor tal van ruimere artikels en reportages
in print media, zoals reportages over de Boontocht
in De Standaard, over leuke picknickplekjes in Libelle

delvogel en over het wandelnetwerk Meetjeslandse
Kreken in Gezond op Stap.
De dienst marketing ontwikkelde verder, vaak in samenspraak met de regiocoördinaties, joint promotions en andere acties met diverse media. Meestal

Mercator 2012

20 oktober: vanuit Gent, n.a.v.. expo Romy Schneider

8 september: Glutenvrij Meetjesland

1 december: vanuit pam Ename, n.a.v. toeganke-

maar ook om publireportages en/of het uitwerken

lijkheid

van wedstrijdformules. In 2012 werd samengewerkt

22 september: Oudenaarde Ambassadeur van Vlaan-

met onder andere de volgende print mediapart-

deren Lekker Land
6 oktober: De mooiste wandelroutes – In het land
van Stille Waters
20 oktober: De mooiste wandelroutes - Op stap langs
het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken
17 november: De mooiste wandelroutes - Getuigenheuvels + Paalkamperen in de Vlaamse Ardennen

ging het niet alleen om het plaatsen van advertenties,

Toerisme Oost-Vlaanderen in de pers

ners: De Zondag, Krant van West-Vlaanderen, Pasar,

In 2012 werden vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen

Op Weg, Nest, De Morgen Magazine, Zone 09/, Uit

een twintigtal persberichten verspreid naar ruim 600

Magazine, Knack, Fietsmagazine van Gazelle, Trouw

journalisten van de (inter)nationale, regionale en lo-

Nederland, Toeractief (fietsmagazine ANWB), Op Pad

kale pers. Onder meer over de volgende initiatieven

(ANWB) en Reiz&Magazine. Online adverteerde Toe-

en producten van Toerisme Oost-Vlaanderen gingen

risme Oost-Vlaanderen onder andere op de websites

persberichten de deur uit: de Boon thematocht, het

van Pasar en Op Weg.

29 december: Citytrippen in eigen land - Het Lam

masterplan Meetjesland, de Oude Kalevallei wandel-

Gods onder het mes

route, de twee edities van StapAf, het nieuwe wan-
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CAMPAGNES

Najaarscampagne Weekendje weg in de
Vlaamse Ardennen

TRACK&Stay arrangementen

De najaarscampagne ‘Weekendje weg in de Vlaamse

In samenwerking met de Stad Gent en 50 Oost-

Ardennen’ liep van november 2012 tot en met febru-

Vlaamse logiesuitbaters werd ‘TRACK&Stay’ opgezet,

ari 2013 en bood 20 nieuwe thema arrangementen

een logiesactie in het kader van het internationale

aan voor een korte vakantie in het idyllische decor

kunstenfestival TRACK. Meer dan 30 gerenommeerde

van Vlaanderens Mooiste Landschap. De arrange-

kunstenaars uit alle uithoeken van de wereld zochten

menten waren gegroepeerd in twee thema’s: ‘Ac-

en vonden inspiratie in Gent, en stelden tussen 12

tief in de Vlaamse Ardennen’ (ideaal voor wie houdt

mei en 16 september op 35 plaatsen in de stad hun

van een relaxvakantie met actieve trekjes) en ‘Lek-

werk tentoon. 50 hotels en B&B’s in en rond Gent

ker Lokaal’ (met focus op de culinaire troeven van

boden tijdens TRACK voordelige arrangementen aan.

de regio). Promotie gebeurde niet via een brochure

Wie zo’n arrangement boekte, logeerde niet alleen

maar alleen via het internet. De middelen die zijn

op een mooie locatie tegen een interessante prijs

bespaard op de brochure werden gebruikt voor You

maar kreeg er ook een toegangsticket voor TRACK

tube-filmpjes en digitale banners die op allerhande

bovenop. Ook logies in de vijf groene regio’s rond

gerichte websites werden geplaatst.

Gent, waar ook tal van kunstzinnige evenementen
liepen, namen deel aan deze actie. Promotie gebeurde onder andere via de website www.trackandstay.be en een wervende bijlage van 20 pagina’s bij
de krant De Morgen op 28 april
(oplage: 105.000 exemplaren).

Campagne Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken
In Pasar en Op Weg werd op 24 september een insert
toegevoegd ter promotie van het nieuwe wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken. Deze ontdekkingsgids van 8 pagina’s verscheen
op 52.000 exemplaren en
zette onder meer de niet te
missen plekjes langs het wandelnetwerk en lekkers uit het
Meetjesland in de kijker. In
samenwerking met de Krant
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van West-Vlaanderen werd tijdens de zomer ook een wandelzoektocht door de Meetjeslandse kreken georganiseerd.

4. DATAVERZAMELING EN ONDERZOEK

Zo’n 4.000 wandelaars namen hieraan deel. De bij-

Nederlandcampagne

horende folder met deelnameformulier verscheen

Om ook Nederlandse toeristen warm te maken voor

op 98.000 exemplaren.

een bezoek aan Oost-Vlaanderen, werden samen-

(oplage folder met deelnameformulier: 98.000 exem-

werkingen opgezet met het ANWB (Koninklijke Ned-

INVENTARISATIE VAN HET OOST-VLAAMSE LOGIES-

plaren).

erlandse Toeristenbond). Er verschenen (publi)re-

AANBOD

portages over de nieuwe wandel- en fietsproducten

De cel dataverzameling en onderzoek verzamelt

van Toerisme Oost-Vlaanderen in Toeractief, het fi-

jaarlijks de basisgegevens met betrekking tot aan-

etsmagazine van ANWB, Op Pad, een magazine voor

bod en vraag van logies en attracties. Ook in 2012

buitenleven en avontuur van de ANWB en Reiz@, het

werd het volledige Oost-Vlaamse logiesaanbod in

ANWB-vakantiemagazine.

kaart gebracht. Bij 630 logiesaanbieders werd via

‘Mede dankzij sterke promotiecampagnes en samenwerking met verschillende media werden er
intussen al ruim 2.000 wandelnetwerkkaarten
Meetjeslandse Kreken verkocht.’
Tim Bottelberghe,
afdelingshoofd marketing en communicatie

Campagne Leiestreek
In

samenwerking

met

het

maandblad Nest en Toerisme
Leiestreek werkte Toerisme OostVlaanderen een campagne uit
voor de Leiestreek. Dat result-

de Toerismedatabank statistische en promotionele
BEURSWERKING

informatie opgevraagd. Ondermeer de websites van

In 2012 nam Toerisme Oost-Vlaanderen deel aan de

Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en

volgende beurzen:

de Oost-Vlaamse toeristische regio’s putten uit deze

Fiets- en wandelbeurs RAI-Amsterdam: 			

informatiebron.

van 11 tot 12 februari 2012 (16.150 bezoekers)
Fiets- en wandelbeurs Nekkerhal Mechelen:
van 18 tot 19 februari 2012 (14.200 bezoekers)

HOTELBAROMETER
In samenwerking met de provinciale toeristische
organisaties integreerde Toerisme Vlaanderen in

eerde in de pocket Leiestreken,

2012 de hotelbarometer in de Toerismedatabank.

een toeristische infogids boorde-

De hotelbarometer is een online-applicatie waarin

vol (praktische) info over de highlights langs de Leie

uitbaters hun bezettingsgraden per maand kunnen

tussen Zulte en Gent, dat als supplement werd ge-

ingeven. Samen bieden deze gegevens niet alleen

blisterd bij het juninummer van Nest

een indicatie van de gemiddelde bezettingsgraad per

(oplage: 175.000 exemplaren)

stad, regio of provincie, maar ook per hotelclassificatie en -grootte. Begin 2013 ging deze gratis bench-

Zomeractie Vlaamse Ardennen

marktool online. Toerisme Oost-Vlaanderen werkte

Lezers van het gratis stadsmagazine Zone 09/ van

voor de dataverzameling nauw samen met Toerisme

6 juni konden uitgebreid kennismaken met de

Gent, dat de Gentse hotels opvolgt en motiveert.

Vlaamse Ardennen in een brochure van 24 pagina’s
met daarin alle zomerevenementen in deze regio.
(oplage: 75.000 exemplaren)
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TRIV

rangement in het Meetjesland waren heel tevre-

Toerisme Oost-Vlaanderen nam en neemt actief

den over dit arrangement en 8 op de 10 overwogen

deel aan de in 2012 opgerichte TRIV werkgroep

om terug te keren naar deze regio voor een (korte)

(Toeristisch Recreatieve Informatiehuishouding in

vakantie. De regiogidsen werden als nuttige en ge-

Vlaanderen). Binnen dit Vlaams interprovinciaal

waardeerde tools ervaren, en de overgrote meeder-

overleg buigen we ons over de thematiek van hoe

heid van de mensen die zo’n gids bestelde, plant dit

de toeristisch-recreatieve informatiehuishouding in

in de toekomst nog te doen.

Vlaanderen kan geoptimaliseerd worden.
De werkgroep gaat daarbij op zoek naar een actieve

Monitoring wandelaars en fietsers

samenwerking tussen de verschillende provincies en

Binnen het project Grenzeloos Wandelen (Interreg

Toerisme Vlaanderen, en dat op verschillende vlak-

IV A) werd op het wandelnetwerk Bulskampveld,

ken: van procedures en standaardisatie over data-

dat deels over Oost-Vlaams grondgebied loopt, een

uitwisseling tot gezamenlijke exploitatie van over-

methodiek uitgewerkt om wandelaars te monitoren.

koepelende systemen. Het doel is een optimalisatie

De cel dataverzameling en onderzoek dacht mee

van de informatie-doorstroming van de sector naar

na over deze methodiek en bepaalde onder meer

de uiteindelijke consument: beide zijn het best ge-

de tellerlocaties in Oost-Vlaanderen. Er loopt ook

baat met een tijdige, volledige en correcte set van

een enquête bij de wandelaars. Westtoer voert het

toeristische gegevens. Bij Toerisme Oost-Vlaanderen

onderzoek uit.

werd onder meer verder nagedacht over de implementatie van een digitaal sectorplatform voor OostVlaanderen.

Els De Groote,

Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde in de loop
van 2012 online enquêtes bij (potentiële) bezoekers
van onze regio’s, met de bedoeling onze eigen acties onder de loep te nemen en onze communicatiemiddelen te evalueren en te verbeteren. Zo was
er een bevraging bij de verblijfsgasten van de Win-
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bod in Oost-Vlaanderen in kaart. Websites die logies promoten, maken gebruik van deze kennis.”

Online enquêtes

tercampagne 2011-2012 en bij personen die via de
Vlaanderen

“Ook in 2012 brachten we het volledige logiesaan-

Vakantieland-campagne

regiogidsen

bestelden. 9 op de 10 boekers van een winterar-

verantwoordelijke coördinator data en onderzoek

5. SECTORBEGELEIDING

SECTORBEGELEIDING TOERISTISCHE INFRASTRUC-

Om samen met de logiessector het verblijfstoerisme

TUUR

in Oost-Vlaanderen te laten groeien, kwam bij Toe-

INFODAG GROEPSUITSTAPPEN

Net als de vorige jaren konden ook in 2012 (poten-

risme Oost-Vlaanderen in 2012 een marketingcon-

De jaarlijkse infodag groepsuitstappen van Toerisme

tiële) uitbaters van kleinschalige plattelandslogies

sulent verblijfstoerisme in dienst. Logiesuitbaters

Oost-Vlaanderen is na 10 jaar een vaste waarde ge-

een beroep doen op de logiesconsulent van Toe-

kunnen op deze consulent een beroep doen voor tips

worden in onze ondersteuning van de aanbieders

risme Oost-Vlaanderen voor advies en ondersteu-

en praktische ondersteuning op vlak van prijszetting,

van toeristisch-culturele groepsbezoeken. In 2012

ning. Zowel startende als reeds operationele uitbat-

het ontwikkelen van arrangementen, het uitwerken

vond deze infodag plaats op dinsdag 31 januari. In

ers kunnen bij Toerisme Oost-Vlaanderen terecht

van een distributiestrategie, het opzetten van een

Jeugdcentrum Bergendries in Lokeren stelden 50

voor advies met betrekking tot regelgeving, vergun-

klantendatabase, het uitwerken van gerichte mar-

standhouders hun vernieuwde aanbod voor aan 340

ningen, ondersteuningsmaatregelen, marketing en

ketingacties, enzovoort.

groepsverantwoordelijken.

productontwikkeling. Specifieke aandacht bleef in

Met de organisatie van de jaarlijkse infodag wil Toe-

2012 uitgaan naar een uitbouw van een kwaliteitsvol

SECTOROVERLEG VLAAMSE ARDENNEN

risme Oost-Vlaanderen de groepsbezoeken in de

en duurzaam logiesaanbod in de provincie.

Op 27 november organiseerden Toerisme Oost-

Oost-Vlaamse toeristische regio’s promoten. Be-

Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen een

zoekers vonden bij de standhouders (diensten voor

eerste sectoroverleg met logies- en attractieuitbaters

toerisme, gidsenverenigingen, ondernemers) het

uit de Vlaamse Ardennen. In totaal namen 72 geïn-

nieuwe aanbod, en konden ook inschrijven voor drie

teresseerden deel (55 logies en 17 attracties). Bedoe-

infosessies met evenveel gastsprekers. Zij hadden

ling was om nader kennis te maken, met het oog op

het over het groepsaanbod van de stad Lokeren, het

verdere samenwerking bij de realisatie van nieuwe

project Mercator 2012 en de groepsmogelijkheden in

toeristische producten. De deelnemers kregen onder

het Provinciaal Domein Puyenbroeck. ‘s Namiddags

meer tekst en uitleg bij de speciale arrangementen

konden de groepsverantwoordelijken tijdens ver-

die Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse

schillende prospectietochten door het Waasland ken-

Ardennen planden in het kader van de Dare-cam-

nismaken met de vele mogelijkheden van de regio.

pagne en 100 jaar Ronde van Vlaanderen.

“Onze jaarlijkse infodag groepsuitstappen was
weerom een groot succes. 340 groepsverantwoordelijken schreven zich in en namen deel aan
prospectietochten door het Waasland.”
Jo Petrus, consulent sectorwerking
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6. SAMENWERKINGSVERBANDEN

VLAANDEREN LEKKER LAND

LOGEREN IN VLAANDEREN

Vlaanderen Lekker Land (Tafelen in Vlaanderen vzw)

Voor de vzw Logeren in Vlaanderen, het samen-

is een samenwerkingsverband tussen provinciale

werkingsverband van de vijf Vlaamse toeristische

toeristische organisaties, Toerisme Vlaanderen en

organisaties, de Vlaamse Federatie voor Hoeve- en

Horeca Vlaanderen, en heeft als doel het uitdenken,

Plattelandstoerisme en de Boerenbond, was 2012

aanmoedigen, ondersteunen, uitvoeren en coördi-

een cruciaal jaar. De organisatie werd immers vanaf

neren van initiatieven die de streekgastronomie in al

2013 belast met de overname van de binnenlandse

haar aspecten begunstigen en promoten.

marketing van Toerisme Vlaanderen. Dat vereiste en-

Naast de centrale Vlaamse aansturing is de organisa-

erzijds een personeelsuitbreiding en anderzijds een

tie ook provinciaal georganiseerd.

gevoelige verhoging van de financiële inbreng van de

De provinciaal coördinator Vlaanderen Lekker Land

respectieve provincies in dit samenwerkingsverband.

voor Oost-Vlaanderen (VLL-coördinator) overlegt re-

Door de overname van de binnenlandmarketing

gelmatig met alle coördinatoren van Toerisme Oost-

wordt het boek Vlaanderen Vakantieland vanaf 2013

Vlaanderen en met Horeca Oost-Vlaanderen.

Algemeen

uitgegeven door Logeren in Vlaanderen. Ook de bijuitgevoerd. In 2012 stond Toerisme Oost-Vlaanderen

Ambassadeur van Vlaanderen Lekkerland
2012-2014

voor het eerst in voor de prospectie van de Oost-

Oudenaarde sleepte in 2012 voor Oost-Vlaanderen

Vlaamse logiesuitbaters, met oog op vermelding in

de titel ‘Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land’

het boek.

in de wacht en behoudt die tot 2014. Thema van

Om alles in goede banen te leiden, werd een mar-

deze tweede editie van de Vlaanderen Lekker Land-

ketingwerkgroep opgericht waarin naast Toerisme

wedstrijd was ‘culinair vakmanschap’. Ook deze

Oost-Vlaanderen ook alle andere PTO’s vertegen-

keer weer kon het publiek zijn stem uitbrengen via

woordigd zijn. Daarnaast werd het personeelsteam

de website van Radio 2. Ook via nieuwsbrieven en

van Logeren in Vlaanderen uitgebreid met een mar-

websites van Vlaanderen Lekker Land,

ketingmedewerkster en werd een nieuwe directeur

Oost-Vlaanderen en de toeristische regio’s werden

aangeworven. Het nieuwe ‘Logeren in Vlaanderen

de laureaten gepromoot en werd opgeroepen tot

Vakantieland’-boek rolde eind december van de per-

stemmen. Met een mooi resultaat, want bijna 43.000

sen en telde meer dan 600 adressen voor een ont-

mensen deden mee. Als onderdeel van het ambas-

spannende vakantiebeleving in Vlaanderen.

sadeursproject organiseerde Oudenaarde in oktober

horende marketingscampagne wordt door de vzw
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‘de maand van het bruin bier’.

Toerisme

Magazine Vlaanderen Lekker Land

LEADER-acties

BINNENLANDCAMPAGNE IN SAMENWERKING MET

Eind

In samenwerking met Horeca Vlaamse Ardennen

TOERISME VLAANDEREN

werkte

2012

werden

in

Met deze campagne willen Toerisme Vlaanderen en

2011 een projectaanvraag uit in kader van

de Vlaamse provinciale federaties het imago van

magazine Vlaanderen

LEADER,

een Europees subsidiëringsprogramma

de Vlaamse regio›s als korte vakantiebestemming

Lekker Land dat mid-

voor plattelandsontwikkeling. Met het project

bevorderen. De brochure Vlaanderen Vakantieland

den januari 2013 ver-

wil men horeca en producenten van streek- en

is daarbij een belangrijk instrument dat intensief

scheen. Het magazine

hoeveproducten in de Vlaamse Ardennen nauwer

en gericht verspreid wordt, evenals de wervende

werd opgebouwd rond

laten samenwerken en streekproducten meer

brochures over de toeristische regio›s. Door middel

de Ambassadeurs en

beschikbaar maken in de lokale horeca.

van gerichte e-mailacties, acties via Facebook en

alle

voorbereidingen

getroffen

voor

het

de

Oost-Vlaamse

VLL-coördinator

andere ‘bredere‘ acties wordt de potentiële Vlaanderen

laureaten van Vlaanderen Lekker Land. Er

In 2012 werden in het kader van LEADER de volgende

Vakantielandganger regelmatig geprikkeld en naar de

werden 80.000 exemplaren van het magazine ge-

acties georganiseerd:

centrale website www.vlaanderenvakantieland.be

drukt.

l een netwerkmoment voor alle producenten

geleid.

van hoeve- en streekproducten en horeca-

Jong Keukengeweld

ondernemers uit de Vlaamse Ardennen waar-

Van 1 oktober tot 15 november engageerden 39

aan meer dan 100 horecaondernemers en

topchefs jonger dan 35 jaar zich om de Vlaamse,

streekproducenten deelnamen

innovatieve

gastronomie

te

promoten

met

de campagne ‘Jong Keukengeweld’. Die bood
jongeren van 18 tot 30 jaar de kans om voor €45
een gastronomisch driegangenmenu te proeven
bij elk van de 39 beloftevolle koks. In de provincie
Oost-Vlaanderen werden 9 chefs geselecteerd.
De campagne werd gepromoot aan de hand van
een gratis, glossy magazine, via de website van
Vlaanderen Lekker Land, flyers, een persconferentie
(24/09/2012 op ChefXpo in Kortrijk), via Facebook en
Flickr en via Studio Brussel en Humo.

l de website www.proefdevlaamseardennen.be
met daarop alle info over de acties
l een bierkaart Vlaamse Ardennen. Deze werd
gerealiseerd in samenwerking met 8 lokale
brouwerijen, Horeca Vlaamse Ardennen en
bierproeversverenigingen, en had als doel
de streekbieren beter verkrijgbaar te maken
in de horeca in de Vlaamse Ardennen. In
samenwerking met lokale logies werden ook
arrangementen samengesteld met gratis bierpakket.
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7. ONTHAAL, DISTRIBUTIE EN VERZENDING

Zoals elk jaar werd in februari en juni een grote

De onthaal- en verzendingsdienst staat niet alleen

Uitzonderlijk was een extra distributieronde rond

in voor het onthaal van de bezoekers in het eigen

Pasen. Bij deze rondes werden de diverse gratis

infokantoor en de behandeling van telefonische en

brochures van Toerisme Oost-Vlaanderen, de

schriftelijke informatievragen, maar beheert ook

toeristische regio›s en Vlaanderen Lekker Land

de verkoopstock, de dagelijkse individuele en de

verspreid.

bestellingen van routes en brochures.
l Uit de verkoopgegevens van 2012 blijkt
het

blijvende

succes

van

de

fiets-

en

wandelnetwerken. In de loop van 2012 werden
er bijna 22.200 fietsnetwerkkaarten en bijna
2.800 wandelnetwerkkaarten verkocht.
l De thematochten op het fietsnetwerk waren
goed voor zo›n 2.600 verkochte exemplaren.
l De Ronde van Vlaanderenroute ging 1.850 keer
over de toonbank.
l Bij de traditionele lusvormige fietsroutes blijft
de

Leiestreekroute

de

onbetwiste koploper met
832 verkochte exemplaren
terwijl bij de lusvormige
wandelroutes

de

Oude

Kalevalleiwandelroute

in

het Meetjesland met die
eer gaat lopen, weliswaar
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van nabij gevolgd door de
Albijn van den Abeele wandelroute en de Gust
de Smet wandelroute in de Leiestreek.

distributieronde verzorgd voor de bevoorrading van
de onthaalkantoren en fietsvriendelijke instellingen.

8. Projecten in voorbereiding

PROJECT OSYRIS

NIEUWE WEBSITE

Om het onderhoud van de recreatieve routes en

In 2012 werd gestart met de voorbereiding van de

netwerken in de toekomst op een vlottere, professio-

nieuwe website, die in 2013 online gaat (zie bij 3.

verjaardag van de

nelere manier te organiseren, wordt werk gemaakt

Communicatie & Marketing)

Ronde van Vlaanderen in 2013 pakt Toerisme Oost-

van een digitaal onderhoudssysteem voor de recre-

Vlaanderen uit met het project ‘Beleef je eigen

atieve infrastructuur, kortweg OSYRIS. Op dit online

I3VT

Ronde’. Dit project werd mogelijk dankzij het impul-

platform zullen alle bij het onderhoud betrokken

In samenwerking met Westtoer bereidde Toerisme

sprogramma ‘Wielererfgoed en de Ronde 100’ van To-

partijen – eigen medewerkers, maar eveneens peters

Oost-Vlaanderen een opvolging en actualisering voor

erisme Vlaanderen. Dat biedt financiële ondersteun-

en meters en sociale werkplaatsen – kunnen inlog-

van het in 2007-2008 uitgevoerde fietsonderzoek

ing aan toeristische projecten die Vlaanderen verder

gen. Meldingen en klachten, controleopdrachten,

in de Leiestreek. Met de Franse partners in het Eu-

uitbouwen of internationaal bekend maken als dé

werkopdrachten en voorraadbeheer zullen via

ropese project I3VT wordt kennis uitgewisseld rond

gedroomde plaats om wielercultuur te beleven. Al-

OSYRIS geautomatiseerd worden aangemaakt en bij-

het monitoren van fietsers.

hoewel de apotheose van ‘Beleef je eigen Ronde’

gehouden. Toerisme Oost-Vlaanderen ging hiervoor

pas in 2013 volgt, werd in 2012 al hard gewerkt aan

in zee met GIM en wil het systeem in de zomer van

de voorbereiding ervan. In de Vlaamse Ardennen

2013 operationeel hebben.

BELEEF JE EIGEN RONDE
Ter gelegenheid van de 100

ste

werd voorbereidende terreininventarisatie gedaan,

VERLENGING COLLABOR8
In november 2012 werd een verlenging goedgekeurd
van het Collabor8 project rond cluster- en sector-

nieuwe trajecten voor zowel het fietsnetwerk als de

BEELDBANK

themaroute Ronde van Vlaanderen werden uitgete-

In samenwerking met Toerisme Provincie Antwer-

en met 31 juli 2013. Insteek wordt het verder ver-

kend. Het bedrijf MyLaps kreeg de opdracht om op

pen (TPA) startte Toerisme Oost-Vlaanderen in 2012

sterken en professionaliseren van de (kleinschalige)

vier hellingen en kasseistroken een tijdmeetsysteem

met de voorbereidingen voor de realisatie van een

toerismesector door het verder uitdiepen van sa-

te installeren. Gesprekken met de betrokken ge-

online beeldbank. Dit gecentraliseerde systeem zal

menwerking met en tussen aanbieders, en de meer

meenten en een aantal privépartners moeten leiden

alle beeldmateriaal van de organisatie bevatten en

en meer efficiënte en effectieve uitwisseling van in-

tot de realisatie van bijkomende rustpunten, nieuwe

zal via een externe website raadpleegbaar zijn voor

formatie, kennis en ervaringen.

fietsinrijpunten en een netwerk van oplaadpunten

onder andere toeristische ondernemers en journali-

voor e-bikes.

sten. In samenwerking met de toeristische regio’s ge-

werking in toerisme. De activiteitsperiode loopt tot

beurde een analyse van de noden en behoeften op
dat vlak. Lancering van de beeldbank werd voorzien
voor de lente van 2013.
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DEEL 3 HEADLINES REGIOWERKING
Oost-Vlaanderen is ingedeeld in vijf toeristische regio’s: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek. Voor elk van deze
regio’s werd een regionaal toeristisch samenwerkingsverband opgericht, met Toerisme Oost-Vlaanderen, de betrokken gemeentebesturen en VVV’s
en de private sector. Scheldeland en Leiestreek zijn provinciegrensoverschrijdend met respectievelijk Antwerpen en West-Vlaanderen. Toerisme
Provincie Antwerpen en de provincie West-Vlaanderen zijn er eveneens partner.
De werkingsmiddelen van deze samenwerkingsverbanden worden samengebracht door de gemeentebesturen aan de hand van een verdeelsleutel
en verdubbeld door Toerisme Oost-Vlaanderen. In Scheldeland en Leiestreek is er eveneens een verdubbeling van de ingebrachte middelen van
de niet-Oost-Vlaamse gemeenten door de respectieve provinciepartners. Daarnaast stelt Toerisme Oost-Vlaanderen in elke regio minstens twee
personeelsleden tewerk: de regiocoördinator en een assistent.
Toerisme Oost-Vlaanderen is in deze samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en de Raden van Bestuur en volgt
op die manier het regionaal toeristisch beleid nauw op.
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1. VLAAMSE ARDENNEN
“Eind 2012 had Toerisme Vlaamse Ardennen al
ruim 2.000 fans op Facebook”.
Wim Haesebeyt, regiocoördinator

PAALKAMPEREN
In de Vlaamse Ardennen kunnen bezoekers sinds
2012 kamperen middenin een natuur- of bosgebied.
De eerste twee van vijf voorziene paalcampings - in
wettelijke termen ‘bivakzones’ - gingen open in oktober en situeren zich in het Muziekbos in Ronse en

delijker af te bakenen en de 17 steden en gemeen-

de Spettekaai (oude Scheldearm) aan de Schelde in

ten met hun vele dorpjes en bijzonderste attracties

Zingem. Paalkamperen is een beperkte vorm van

toe-ristisch te ontsluiten. In 2012 werd de tweede

wildkamperen: je zet gratis je tent op in een straal

fase van het project met 38 bijkomende toeristische

van 10 meter rond een paal of waterpomp en hoeft

infozuilen zo goed als afgerond. In totaal staan er nu

niet te reserveren.

in de Vlaamse Ardennen 80 nieuwe infozuilen die

Het initatief kadert in het door Toerisme Vlaamse

de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden

Ardennen ingediende en goedgekeurde LEADER-pro-

en pittoreske dorpjes in beeld brengen en deze toe-

ject Vlaamse Ardennen, dat de regio wil profileren

ristisch ontsluiten in woord en beeld en in vier talen.

als een regio voor ontdekkers, trekkers en natuurlief-

In de vallei van de Rooigemsebeek tussen Mullem en

hebbers. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Wannegem-Lede moeten nog vier infozuilen gereali-

was een gedroomde partner in dit project. ANB is ei-

seerd worden. Het is ook de bedoeling om de oude

genaar en/of beheerder van ongeveer 70 domeinge-

bruine borden van de Geraardsbergse mattentaart

bieden in zuidelijk Oost-Vlaanderen en toonde zich

langs de belangrijkste invalswegen van Geraardsber-

bereid deze eerste twee paalcampings in te richten,

gen nog te vernieuwen.

te onderhouden en te beheren.
VLAAMSE ARDENNEN GAAN DIGITAAL
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NIEUWE TOERISTISCHE SIGNALISATIE

Al in 2009 maakte Toerisme Vlaamse Ardennen een

In een eerste fase van het project ‘Toeristische sig-

Facebookpagina aan. De geleidelijke aangroei van

nalisatie Vlaamse Ardennen’ werden acht regiobor-

het aantal fans in de eerste jaren sloeg om in een

den en 42 infozuilen geplaatst rond en in de regio.

exponentiële groei: eind 2012 waren ruim al 2.000

Daarmee werd een aanzet gegeven om de regio dui-

mensen ‘fan’.

In maart 2012 pakte Toerisme Vlaamse Ardennen uit
met een digitale versie van de regiopocket voor iPad.
De bijhorende app kan gratis gedownload worden
via iTunes.
Nog in 2012 werd gestart met het uitwerken van
het goedgekeurd impulsproject ‘Stadjes in de
Vlaamse Ardennen digitaal ontdekken’. Hiervoor
maakte de regiocoördinatie een twitter- en iTunesaccount aan. Het project wil bezoekers op een audiovisuele en belevingsvolle manier de stadjes
laten ontdekken door middel van hun smartphone.
DARE-ARRANGEMENTEN
Naast nieuwe media is samenwerking hét kernwoord
waarrond Toerisme Oost-Vlaanderen zijn strategie
bundelt. Bij een goede gebiedsgerichte toeristische
werking worden ook de kleinste toeristische ondernemers en actoren van flankerende beleidsdomeinen betrokken bij de toeristische productontwikkeling en promotie. Zowel publieke als private partners
komen daarvoor in aanmerking. Vanuit deze gedachte startte Toerisme Vlaamse Ardennen in 2012
- in nauwe samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en logiesverstekkers - met de ontwikkeling

2. LEIESTREEK

tiële toeristen en zijn een mix van leuke artikels,
weetjes en praktische informatie. Eind 2012 kregen

“Dat de inspanningen van Toerisme Leiestreek

meer dan 1.600 abonnees (± 1.500 in België en ±

voor de grensoverschrijdende samenwerking

100 in Nederland) het magazine halfjaarlijks gratis

vruchten afwerpen, bleek uit de verkiezing van

in de bus.

‘Leiestreek van bron tot monding’ tot ‘Strategisch
ZOMER IN DE LEIESTREEK

Project 2012’”.
Dieter Depraetere, regiocoördinator

De 9e editie van het Fietsfeest Leiestreek leed danig
onder het barslechte weer. Niettemin waagden een

van 15 nieuwe en innovatieve arrangementen in het
kader van het LEADER-project DARE. Streefdoel was

LEIESTREEK MAGAZINE

het aantal toeristische overnachtingen in de regio te

Aangezien de thema’s die de Leiestreek uitspeelt tij-

verhogen door extra in te spelen op het ‘avontuurlij-

dens de lente/zomer (fietsen, varen, terrassen) ver-

ke’ aspect van de Vlaamse Ardennen. De eigenlijke

schillen van deze tijdens de herfst/winter (wandelen,

campagne startte begin 2013 en werd gepromoot via

gastronomie), verschenen ook in 2012 twee edities

een wedstrijdsite en een aantrekkelijk magazine.

van het Leiestreek magazine. De magazines richten
zich zowel naar de lokale bevolking als naar poten-

kleine 800 dapperen zich aan de start in Dadizele,
Deinze, Ingelmunster en Spiere-Helkijn. Daarnaast
werden opnieuw zomerse boottochten georganiseerd. Toerisme Leiestreek noteerde tussen 10 juni
en 14 september 3.474 deelnemers op de 126 tochten.
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Een derde activiteit waren de zomerse avondwan-

den een aantal nieuwe initiatieven in het vooruit-

delingen. In juli en augustus konden geïnteres-

zicht gesteld. Zo wil Toerisme Leiestreek starten met

seerden elke vrijdagavond deelnemen aan kunst-

het vernieuwend concept van ‘greeters op de fiets’ en

zinnige, zomerse avondwandelingen in de hele

naast boottochten ook een aantal uitgewerkte dag-

Leiestreek. Per avond werden twee sessies ingelegd.

trips aanbieden. Verder zijn er investeringen voor-

Voor, tijdens of na de wandeling bezochten de

zien in onder andere Sint-Martens-Latem (inrichting

deelnemers een museum of een andere beziens-

Tempelhof en omgeving).

waardigheid. Een lokale gids of verteller begeleidde
de groep op een wandeling van zo’n twee uur, en

Dat de inspanningen van Toerisme Leiestreek voor

dit vanuit Deurle, Machelen, Wervik, Menen, Kort-

de grensoverschrijdende samenwerking vruchten af-

rijk, Bachte-Maria-Leerne, Harelbeke, Bossuit en

werpen, mag blijken uit de verkiezing van ‘Leiestreek

Kachtem. In totaal namen 269 wandelaars deel.

van bron tot monding’ als ‘Strategisch Project 2012’.
Het Gemeenschappelijk Secretariaat van het INTER-

VAN BRON TOT MONDING FASES 1 & 2
Om de toeristisch-recreatieve dynamiek in de
grensoverschrijdende Leiestreek ook in de toekomst
te kunnen bestendigen, werd vanaf januari 2012
verder gegaan met een tweede fase van het Interreg
IVA project ‘Leiestreek van bron tot monding’. Hieraan namen 15 partners deel. In de Oost-Vlaamse
Leiestreek waren dat Toerisme Leiestreek vzw en Gemeente Sint-Martens-Latem. Binnen het project wor-

REG

IV-Programma

France-Wallonie-Vlaanderen

koos de projecten uit wegens hun grote impact op
het grensoverschrijdende grondgebied en zijn inwoners, hun innovatieve aard en hun duurzame
benadering, het blijvende karakter van de acties
evenals de resulterende verspreiding van kennis of
vaardigheden, binnen en buiten de doelgroep.
KUNSTZOMER LEIESTREEK
In samenwerking met de vzw Ont-dekking-s-rijzen
organiseerde Toerisme Leiestreek al voor de 4e keer
de Kunstzomer Leiestreek. De werken van 43 hedendaagse kunstenaars waren van 1 juli t/m 2 september elke zondag gratis te bezichtigen op 16 locaties in vijf steden en gemeenten. Regelmatig waren
de deelnemende kunstenaars ook zelf aanwezig om
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toelichting te geven. Minstens 4.375 bezoekers genoten van de kunstrijke zondagen. Daarnaast waren er
nog een aantal locaties waar geen tellingen mogelijk
waren.

3. MEETJESLAND
“Sectorsamenwerking was in 2012 opnieuw hét
ordewoord in het Meetjesland en blijft dat ook in
de toekomst”.
Erik Hennes, regiocoördinator

COLLABOR8
Voor de regiocoördinatie Meetjesland was 2012 het
laatste jaar als pilootregio binnen het Europese
Interreg IV-project Collabor8 . Eind april werd de
slotconferentie gehouden in het Ierse Killarney, in
aanwezigheid van gedeputeerde Eddy Couckuyt. Collabor8 was drie jaar lang, met Europese steun, de
motor van toeristische sectorsamenwerking in de regio Meetjesland. Ook in 2012 was de invloed van dit
Europese project nauwelijks te overschatten, 2012
werd zelfs het hoogtepunt. Op 18 april werd met een

aan de slag te gaan. Een duidelijk statement van de

maak het mee!. Daarvoor werd in 2012 een logies-

multimediashow in Cultureel Centrum De Herbak-

regiocoördinatie aan sector en overheden dat sec-

actie voorbereid waarbij elk vergund logies met een

ker in Eeklo het Masterplan Toerisme en recreatie

torsamenwerking ook voor de volgende jaren hét

hart voor de streek zich het label ‘Meetjesland, maak

in het Meetjesland 2012-2017 officieel gelanceerd

ordewoord blijft in het Meetjesland.

het mee!’ mag toeëigenen.

voor sector en overheden. Dit strategisch plan geeft

In het kader daarvan

blijft de regiocoördinatie

Nog met Collabor8-steun gingen we in het kader van

een visie voor de ontwikkeling van toerisme in de

hameren op het samenroepen/bijwonen van over-

‘kleinschalige ondersteuning logies’ op zoek naar

streek en focust op samenwerking met de sector.

legorganen i.v.m. logies, toeristisch onthaal, evene-

nieuwe ideeën en creatieve arrangementen. Door

In mei werd het onderzoeksrapport ‘Samenwerk-

menten, attractiepunten, cross-sectoraal werk, het

een dergelijke impulssubsidie konden we voor de

ing loont’ voorgesteld. Hierin wordt de samenwerk-

krekengebied (wandelnetwerk), het gebied Drongen-

tweede keer nieuwe producten in de streek lanceren.

ing met toeristische ondernemers geanalyseerd en

goed-Maldegemveld (uitbouw tot recreatief bestem-

We kregen er het art nouveauhotel Shamon in Eeklo

worden aanbevelingen geformuleerd voor degelijke

mingsgebied) en Bulskampveld (uitbouw tot recrea-

bij en Arts N.D.P., een cultureel-toeristisch arrange-

samenwerkingsvormen. Diezelfde dag lanceerde

tief bestemmingsgebied onder impuls van Westtoer).

ment rond Muziekclub N9. In de Molenkreek kunnen

Toerisme Meetjesland de Toeristische Initiatiefmap

Ook gemeentelijke toeristische initiatieven worden

bezoekers nu terecht voor een arrangement waarbij

Meetjesland, bedoeld als ‘tool’ voor de ondernemer

van nabij opgevolgd. Toerisme Meetjesland is in de

ze met leuke familiefoto’s naar huis gaan. Met ‘Glu-

om met toerisme en recreatie in de regio Meetjesland

streek ook voortrekker van het merk Meetjesland,

tenvrij Meetjesland’ creëerden we met tien logies-
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houders en een aantal horecazaken in de streek een

ZOMERZOEKTOCHTEN

volwaardig aanbod glutenvrij ontbijt en maaltijden.

In het kader van media-acties ondersteunde Toe-

Verder maakte deze groep ondernemers ook zélf

risme Meetjesland de Zomerzoektocht van de

promotie met de gemeenschappelijke website www.

Landelijke Gilden. Die bracht meer dan 6.000

glutenvrijopreis.be.

deelnemers op de been en lag mee aan de basis van

WINTER IN HET MEETJESLAND EN ANDERE CAMPAGNES

het eerste echt succesvolle toeristische seizoen in het
nieuwe toeristische ankerpunt Provinciaal Streekbezoekerscentrum De Huysmanhoeve (Eeklo). Ook

Tussen oktober 2011 en maart 2012 liep voor de

de Zomerzoektocht van de Krant van West-Vlaan-

derde keer ‘Winter in het Meetjesland’, een ima-

deren in en om Boekhoute, waar 4.000 mensen op

gocampagne met een concrete koppeling aan te

af kwamen, kreeg de nodige ondersteuning.

boeken winterarrangementen. Er werden 197 winterarrangementen verkocht (gezamenlijke waarde:
€29.550). In het maandblad Nest kwam (op 93.000
exemplaren) een insert om de campagne te promoten. Toerisme Meetjesland lanceerde ook online een
promocampagne en zorgde voor een publireportage (‘Logeren in het Meetjesland’) in het weekblad
Libelle. Twaalf Meetjeslandse logiesuitbaters investeerden mee in de mediacampagne door gratis arrangementen aan te bieden. Bijna 7.000 geïnteresseerden namen deel aan de daaraan gekoppelde
wedstrijden.
De lancering van het wandelnetwerk Meetjeslandse
Kreken en de voorstelling van de nieuwe Oude Kalevallei wandelroute (beiden in juni) gaf de regiocoördinatie de kans om de gratis arrangementen ook
in te zetten in acties van Toerisme Oost-Vlaanderen
ten bate van de streek. Voor de campagne Wandel-
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netwerk Meetjeslandse Kreken werd een werkgroep
met de sector opgericht, met de bedoeling de marketingcampagne van het wandelnetwerk mee vorm
te geven en te sturen.

PUBLICATIES
In 2012 werd het Masterplan gepubliceerd, de beknopte versie van het Masterplan, het onderzoeksrapport ‘Samenwerking Loont’, de Toeristische Gids
Meetjesland 2012, de flyer ‘Uit in het Meetjesland’,
de brochure ‘Uit in het Meetjesland’ (met luik ‘Podium’ en luik ‘Leute’) waarin 27 evenementenorganisatoren mee investeerden, de brochure ‘Groepsuitstappen in het Meetjesland’, de brochure ‘Winter in
het Meetjesland 2011-2012’ en vier digitale toeristische gidsen op pdf in het Nederlands, Frans, Engels
en Duits. Een bijkomend project waarvan Toerisme
Meetjesland de publicatie sterk ondersteunde was
het wandelcriterium ‘Meetjesland, een verborgen
schoonheid’. Hieraan namen twaalf grote Meetjeslandse Wandelclubs deel. Via een wandelcriterium
verspreidden ze het merk ‘Meetjesland, maak het
mee!’ in heel Vlaanderen via posters en flyers.

4. WAASLAND
“Met onze projecten rond 500 jaar Mercator zetten
we mee het Waasland op de kaart als cultuurhistorische trekpleister”.
Els Maes, regiocoördinator
OP ONTDEKKING MET MERCATOR
Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van cartograaf Mercator lanceerde Toerisme Waasland samen met haar partners Stad Sint-Niklaas, Gemeente
Kruibeke, Provincie Oost-Vlaanderen, Mercator 2012,
Pasar en Erfgoedcel Waasland, de volgende wandelingen:

Geocache Mercator 2012 Sint-Niklaas
Voor het prestigieuze Mercatorjaar 2012 ontwikkelde Toerisme Waasland in samenwerking met Pasar
GPS Waas en Dender een geocache-wandeling in het

centrum van Sint-Niklaas. Deze spannende schatten-

hij zag opgebouwd worden. Deze klassieke wande-

jacht leidt de bezoekers met een hand-gps langs een

ling kan individueel worden gemaakt dankzij de

traject van Mercator-gerelateerde plaatsen en geeft

kompassen in de straat, maar ook in groep onder

een blik op de vroegere leefwereld van de weten-

leiding van een gids. Op het einde van de wandel-

schapper. Onderweg komen ze via infoborden alles

ing worden bezoekers op middeleeuwse wijze ver-

te weten over Mercator en de stad Sint-Niklaas uit

wend met een lokale specialiteit. Ook een gids in

zijn tijd. Er werden in 2012 75 toestellen verhuurd

middeleeuwse kledij of een educatief pakket zijn

om de geocache Mercator te spelen.

mogelijk. 52 groe-pen schreven zich in voor een
begeleide wandeling. Toerisme Waasland ontwikkel-

Inleefwandeling Rupelmonde

de en verspreidde een flyer om dit Mercator-aanbod

In Rupelmonde leidt het kompas de bezoekers langs

te promoten.

de belangrijke plaatsen uit Mercators leven: zijn geboortehuis, de Schelde waar hij als kind de schepen

REYNAERTMYSTERIE

met overzeese handelswaar bewonderde, de Graven-

Door verschillende problemen omtrent de toegan-

toren waar hij gevangen zat en de Getijdenmolen die

kelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het spel en
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het fietstraject werd het Reynaertmysterie on hold

DAVIDSFONDS ZOMERZOEKTOCHT

gezet. In Kruibeke gebeurde dit vanaf september en

In 2012 vond vanaf 2 juni t/m 16 september de Da-

in Hulst vanaf oktober 2011. In 2012 werd het spel

vidsfonds Zomerzoektocht plaats in het Waasland.

herwerkt. Eind juni 2012 kon het Reynaertmysterie

Deze cultuurtoeristische auto-, fiets- en wandel-

opnieuw gelanceerd worden.

zoektocht, georganiseerd door het Davidsfonds op
initiatief van het Stadsbestuur Sint-Niklaas en in sa-

FLORALIËNTOCHTEN

menwerking met Toerisme Waasland, Toerisme Sint-

Samen met Toerisme Scheldeland realiseerde Toe-

Niklaas en Toerisme Oost-Vlaanderen, vertrok vanuit

risme Waasland ook in 2012 de flyer en de promotie

de Wase hoofdstad Sint-Niklaas en was een groot

van de Floraliëntochten. Individuele fietsers konden

succes: er werden ruim 4.800 deelnemingspakketten

inschrijven voor begeleide fietstochten vanuit Wet-

verkocht voor ruim 19.000 deelnemers (gemiddeld

teren en Lochristi, met telkens een bedrijfsbezoek

vier deelnemers per pakket).

langs een lus van de Floraliëntocht (maximaal 25
deelnemers). Om de communicatie te versterken, gaf
Toerisme Waasland haar medewerking aan de bloemenkaart uitgegeven door Resoc. Deze werd samen
en gelijktijdig met de flyer van de Floraliëntochten
verspreid. Wegens weeromstandigheden hadden de
Floraliëntochten door Scheldeland meer succes dan
de tochten door het Waasland.
AMBACHTELIJK WEEKEND
Het 33ste Ambachtelijk Weekend werd georganiseerd op 18 en 19 augustus 2012 in het Waasland
en Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens dit weekend konden bezoekers ruim 450 ambachtslui en andere
creatievelingen aan het werk zien. Er werd gekozen
voor het thema ‘Mercator’. Net zoals voorgaande ja-
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ren werd een kaart uitgegeven met de situering van
alle deelnemers plus praktische info. De kaart werd
in 2012 verspreid op 7.500 exemplaren.

5. SCHELDELAND
‘Toerisme Scheldeland maakt zich klaar voor de
opmaak van een nieuw strategisch beleidsplan
voor toerisme en recreatie in Scheldeland 20142019. We rekenen op constructieve input vanuit
alle hoeken van de regio.’
Inge Stevens, regiocoördinator Scheldeland

SCHELDEHAPPENING
De populaire Scheldehappening, een organisatie van
Rivertours, ging door op paasmaandag 9 april en
bracht door het slechte weer iets minder bezoekers
op de been dan gewoonlijk. Toch lokte het evenement zo’n 7.000 geïnteresseerden naar Scheldeland.
Behalve boottochten waren er tal van andere activiteiten, zoals begeleide tochten per fiets of te voet,

SUBSIDIEPROJECTEN TANARIS,

Waterways for Growth

natuurwandelingen, bezoeken aan unieke locaties

WATERWAYS FOR GROWTH EN GROOTE OORLOG

(Interreg IV B, North Sea Region Programm)

die gewoonlijk weinig open zijn voor het grote pu-

Het project liep af op 31 december 2012. De be-

bliek, randanimatie en infostands allerhande. Zo’n

Tanaris (TRP project, Toerisme Vlaanderen)

4.200 mensen scheepten in voor een begeleide boot-

schikbare budgetten werden aan de 26 realisaties

De gewenste realisaties voor 2013 en volgende jaren

besteed. In 2012 werden het ontmoetingsmoment,

tocht.

werden opgelijst in een tussentijds rapport. In het

de voorbereidingen rond het deelproject streekpro-

Aan de logies in Scheldeland, en in het bijzonder aan

algemeen is het wenselijk voor deze realisaties de

ducten en het lopende deelproject rond onthaaldis-

deze in de buurt van het evenement, werd gevraagd

private sector meer te betrekken, en via samen-

plays in het project opgenomen. Eind maart ontving

een speciaal Scheldehappening-arrangement samen

werkingen meer toeristisch-recreatieve activiteiten

Scheldeland alle projectpartners van Waterways for

te stellen. Promotie gebeurde via de regiowebsite

in de Denderstreek te stimuleren en te onder-

Growth. Op dit ontmoetingsmoment werden ook

van Toerisme Scheldeland en de nieuwsbrieven.

steunen, en dit in samenwerking met de Waterweg-

alle toerismemedewerkers en het lokaal politiek toe-

beheerder. In het najaar werd werk gemaakt van de

rismebeleid uit de regio uitgenodigd.

Vaarkaart Dender, die in de reeks vaarkaarten past.
De Vaarkaart Dender werd voorgesteld op de Belgian
Boat Show in februari 2013. (zie headlines Toerisme
Oost-Vlaanderen)
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Groote Oorlog

in de regio. Bij Toerisme Vlaanderen werd ook een

(Impulsprogramma, Toerisme Vlaanderen)

subsidiedossier ingediend.

Met de herdenking van de 100ste verjaardag van de
‘Groote Oorlog’ (2014-2018) in het vooruitzicht, wil

PUBLICATIES EN MARKETING

de Vlaamse overheid bijzondere aandacht besteden

De toeristische gids Scheldeland en bijhorende kaart

aan een kwaliteitsvolle toeristische ontsluiting van

werden geactualiseerd en verspreid in de regio en via

het WOI-product. Toerisme Scheldeland diende al in

de kanalen van Toerisme Vlaanderen. In het voorjaar

2011 een overkoepelend project in om relevante lo-

kwam ook een wervend magazine ‘Varen & fietsen’

caties te verbinden door routestructuren, met name

uit, dat werd verspreid in Vlaanderen en Zuid-Neder-

wandel- en fietsroutes. De administratieve afspraken

land. De map dagtrips werd geactualiseerd met het

met de deelnemende gemeenten werden in 2012 ge-

aanbod van 2012 en is op vraag (via de website) te

formaliseerd. De gemeente Lebbeke engageerde zich

verkrijgen.

om tot het project toe te treden, zodat er in totaal
negen gemeenten participeren.
De relevante locaties werden opgelijst en de fietsen wandeltrajecten werden uitgetekend. De mogelijkheden voor een herkenbare projecthuisstijl,
koepelpromotie, informatieborden en digitale ontsluiting werden besproken.
BELEIDSPLAN VOOR TOERISME & RECREATIE IN
SCHELDELAND
Eind 2012 werd gestart met de interne voorbereidingen voor het opmaken van een nieuw strategisch
beleidsplan voor toerisme & recreatie in Scheldeland
2014-2019. Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme
Provincie Antwerpen staan samen in voor de opmaak
van het nieuwe beleidsplan voor de regio. De studiediensten van beide organisaties en het regioteam
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startten alvast met een interne analyse. Er werd een
evaluatievergadering gehouden met respectievelijk
de toerismeambtenaren en de schepenen toerisme

Toerisme Scheldeland publiceerde in samenwerking
met Toerisme Oost-Vlaanderen ook de Boontocht,
een fietstocht door het werk van Aalstenaar Louis
Paul Boon, en in samenwerking met Toerisme Waasland de promoflyer voor de Floraliëntochten.
Scheldeland was aanwezig op de beurzen Belgian
Boat Show (februari), de Boat Show CapO’kaz in
Nieuwpoort (november) en de Zenith beurs in Brussel (november).Tijdens de Belgian Boat Show (februari) vond het 3e symposium rond watertoerisme
plaats, een organisatie van de partners NautiV, Leiestreek, Gent en Scheldeland. Op de Belgian Boat Show
werd de Vaarkaart ‘Schelde & Rupel’ voorgesteld, een
publicatie die de toervaarder in onze regio halt moet
laten houden.

DEEL 4 STATUTAIRE WERKI
NG
WERKING
1.ALGEMENE VERGADERING

VERGADERINGEN

Algemene Vergadering op 12 juni 2012
Auditorium ‘De Schelde’ P.A.C. Het Zuid Gent
1.Verwelkoming en agenda
Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, verwelkomde de aanwezigen en opende de algemene vergadering. Er waren geen opmerkingen of aanvullingen bij de agenda van de vergadering.
2.Goedkeuring verslag
Het verslag van de Algemene Vergadering van
16 december 2011 werd zonder opmerkingen
goedgekeurd. Gedeputeerde Couckuyt liet weten dat
er, op vraag van enkele leden, een organogram van
de organisatie werd gemaakt en klaarligt voor de
geïnteresseerden.

3.Toelichtingen bij het jaarverslag 2011
Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, gaf toelich-

Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, dankte de

tingen bij de gedrukte versie van het jaarverslag dat

leden voor hun aanwezigheid en nodigde hen uit

de leden bij hun aankomst overhandigd kregen.

voor een receptie, aangeboden door Toerisme OostVlaanderen.

4.Balans en rekeningen 2010
De balans en rekeningen 2011 werden opgenomen
in het jaarverslag en werden toegelicht door de heer

Algemene Vergadering op 13 december 2012
Auditorium ‘De Schelde’ P.A.C. Het Zuid Gent

Wim Heyndrickx, bedrijfsrevisor aangesteld door de
Algemene Vergadering. Hij besloot zijn toelichtingen

1.Verwelkoming en agenda

met de vaststelling dat de jaarrekeningen een ge-

Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, verwel-

trouw beeld geven van de financiële toestand van de

komde de aanwezigen en opende de algemene ver-

vzw Toerisme Oost-Vlaanderen op datum van 31 de-

gadering. Er waren geen opmerkingen of aanvullin-

cember 2011 en overeen stemmen met de algemeen

gen bij de agenda van de vergadering.

aanvaarde grondslagen terzake.
De balans en jaarrekeningen 2011 werden éénparig

2.Goedkeuring verslag

goedgekeurd door de Algemene Vergadering die kwij-

Het verslag van de Algemene Vergadering van 12 juni

ting gaf aan de bestuurders.

2012 werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

Wat het lidgeld 2012 betreft, stelde de geduputeerde
voor de lidmaatschapsbijdrage uit het verleden te
behouden. Er waren geen verdere variapunten.
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3.Toelichtingen bij en goedkeuring van de begroting

en 2012 was voorzien om een verschil tussen ont-

LEDEN

2013

vangsten en uitgaven uit de reserves op te nemen

Leden van rechtswege:

Katia Versieck, manager algemeen en financieel

(voor respectievelijk € 381.000 en € 374). Het reële

E. Couckuyt, bestendig-afgevaardigde voor toerisme,

beleid, gaf een uitgebreide toelichting bij het voor-

resultaat bedroeg uiteindelijk voor 2010 + € 337.396

voorzitter

stel begroting 2013 en het actieplan 2013. De leden

en voor 2011 + € 92.779. Voor 2013 wordt eenzelfde

H. Bruggeman, bestendig-afgevaardigde, ondervoorzitter

ontvingen dit voorstel op voorhand.

scenario verwacht.

Algemeen doel is het toeristisch-recreatieve aanbod

De Algemene Vergadering keurt de begroting 2013

J. Lafkioui, Y. Note, W. Van Hove, B. Van Malderen,

in Oost-Vlaanderen te verhogen en te verbeteren

goed.

M. Verhoeve, G. Wymeersch, G. Zenner-De Gryze

en efficiënt te promoten. Activiteiten betreffen de

Aangesloten gemeenten:

ontwikkeling, promotie en communicatie van en

4.Wijziging samenstelling Raad van Bestuur

kennisontwikkeling m.b.t. toerisme en recreatie in

Omdat de nieuwe Oost-Vlaamse provincieraad met

Oost-Vlaanderen en haar regio’s.

Buggenhout, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde,

de N-VA een nieuwe fractie telt, zal ook de N-VA

De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Erpe-Mere, Evergem,

betrokken worden bij de hersamenstelling van de
Voor 2013 ligt de nadruk op:

Gavere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme,

Raad van Bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Knesse-

l verder intensifiëren van de samenwerking met

De statuten laten slechts 25 leden toe, wat betekent

lare, Kruibeke, Kruishoutem, Laarne, Lebbeke, Lede,

publieke en private toeristische actoren (logies,

dat één vereniging zal afvallen als lid. Dit hoeft niet

Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal,

attractiepunten, socio-culturele sector, horeca

meteen een probleem op te leveren, zei gedepu-

Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth,

teerde Couckuyt. Het voorstel: 2 leden van de Be-

Nevele, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse,

stendige Deputatie, 8 leden van de provincieraad,

Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem,

6 verte-genwoordigers voor steden & gemeenten, 5

Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Stekene, Temse,

vertegenwoordigers voor VVV’s en 4 vertegenwoordi-

Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren,

gers voor de overige verenigingen. De aanduidingen

Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelzate, Zin-

zullen gebeuren op de volgende Algemene Vergade-

gem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm.

l verdere aandacht voor mensen met een beperking
l aandacht voor verdere uitbouw maar ook en
vooral voor onderhoud en kwaliteit van het recreatief aanbod
l verdere aandacht voor e-marketing: de voorsprong omtrent integratie van nieuwe digitale
media en toepassingen wordt verder uitge-

ring. Alle aanwezigingen verklaarden zich hiermee
akkoord.

Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel,

Aangesloten V.V.V.’s:
Toerisme Meetjesland, VVV Eeklo, VVV Lokeren, Toer-

Er waren geen verdere variapunten noch bijkomende

isme Oudenaarde, GVVV Leiestreek, VVV Donkmeer,

vragen of suggesties van de leden van de Algemene

l kennisontwikkeling en uitwisseling

DT/VVV Ninove, Toerisme Vlaamse Ardennen, VVV

Vergadering.

Zottegem, VVV De Lieve, VVV Faluintjesstreek, VVV

De begrotingscijfers werden overlopen. Het begrote

Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, dankte de

Hamme, VVV ‘t Gaverland, Toerisme Waasland, VVV

verschil van € 349.031,70 tussen inkomsten en de

leden voor hun aanwezigheid en nodigde uit tot de

Brakel, Toerisme Maldegem, VVV Oosterzele, VVV

uitgaven kan worden opgenomen uit de reserves.

receptie, aangeboden door Toerisme Oost-Vlaan-

Merelbeke, Toerisme Leie-streek, Toerisme Schelde-

Mevrouw Versieck benadrukte dat er ook in 2011

deren.

land.

bouwd
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De provincieraadsleden:

Aangesloten verenigingen:
Vlaamse Jeugdherbergcentrale vzw, A.C.W., Vakan-

2. RAAD VAN BESTUUR

tievreugde, Pasar Gent-Eeklo, Gidsenbond Gent en

Namens de V.V.V.’s:
De heer H. De Keyser, Toerisme Meetjesland
De heer D. Eggermont, Toerisme Leiestreek

Oost-Vlaanderen, vzw Gent Hotels, Pasar Waas en

VERGADERINGEN

De heer J. Ghesquière, Toerisme Waasland

Dender, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen, Grote Route-

De Raad van Bestuur vergaderde in 2012 op volgen-

De heer L. Hoorens, Vlaamse Ardennen

paden, Wielerbond Vlaanderen, Fed.Ho.Re.Ca Oost-

de data: 1 maart, 21 mei, 5 juli, 8 november en 7

De heer C. Moerman, Scheldeland

Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, Kamer van Ko-

december.

Namens de Verenigingen van algemeen en sociaal

Alle beslissingen met betrekking tot de globale wer-

toerisme:

Toegetreden leden:

king van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen werden

De heer J. Browaeys, VOKA – Kamer van Koophandel

Aerts M., Baert A., Bondue R., De Ridder R., Cnudde

aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur onder-

Oost-Vlaanderen

A., Debunderie W., De Haese O., De Ridder L., Dev-

worpen.

De heer I. Brys, Horeca Oost-Vlaanderen

ophandel Oost-Vlaanderen, V.T.B.

roe L., De Weerdt J., Dierickx A., Dubrulle M., Florin
H., Hansens-Boye M.-L., Laute F., Lekens L., Lequy G.,
Martens A., Mathieu-Stevens J., Moortgat, G., Piens,
C., Pieters R., ‘t Kint de Roodenbeke J., Van BemmelLietar J., Van Bockstaele R., Van Cauter L., Van Den
Meersschaut D., Van Eenaeme W., Van Gucht J., Van
Loocke-Traest E., Vanthuyne K., Vereecke R., VinckVan Cauter M.

De heer F. Laute, VTB
LEDEN
De Raad van Bestuur is per 31 december 2012 als

Mevrouw M.-C. Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen
De heer P. Verdonck, Unizo

volgt samengesteld:

Adviserende leden:

Namens de provincie Oost-Vlaanderen:

De heer M. Expeels

De heer E. Couckuyt, bestendig-afgevaardigde,

De heer V. Mortier

voorzitter

Mevrouw L. Stalpaert

Mevrouw H. Bruggeman, bestendig-afgevaardigde,

De heer E. Van De Wiele, directeur-manager Dienst

ondervoorzitter

Toerisme Gent

Mevrouw J. Lafkioui, De heer Y. Note, De heer W. Van

Mevrouw K. Versieck, manager algemeen en finan-

Hove, De heer B. Van Malderen, Mevrouw M. Verho-

cieel beleid

eve, De heer G. Wymeersch, Mevrouw G. Zenner-De

Mevrouw M. Belmans, manager marketing en com-

Gryze

municatie

Namens de steden en gemeenten:
De heer L. Bats, Sint-Niklaas
De heer G. Couck, Denderleeuw
De heer L. Decaluwé, Gent
De heer M. De Meulemeester, Oudenaarde
De heer J. De Meyer, Kaprijke
Mevrouw C. De Smet, Zulte

Mevrouw L. Roelandt, manager HR & interne zaken
De heer P. Goffaux, manager externe zaken, PR en
facilitair beheer
Mevrouw M. Dheere, penningmeester Toerisme
Oost-Vlaanderen
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DEEL 5 PERSONEEL
Personeelsoverzicht per 31
december 2012

Lut Busschots, polyvalent medewerker

Petra Cayman, medewerker onthaal en verzending

Jan Lehoucq, medewerker lay-out

Piet d‘Alcantara, medewerker onthaal

Mia Canty, polyvalent medewerker

Peter Pruydt, medewerker technische dienst

MANAGEMENTTEAM:

Annelies Mertens, consulent Vlaanderen Lekker Land

Antoine Vanden Bossche, medewerker technische

Katia Versieck, manager algemeen en financieel

Justine Boutens, consulent Vlaanderen Lekker Land

dienst

beleid

(vervanging)

Mieke Belmans, manager marketing en communi-

Jo Petrus, consulent sectorwerking

MEDEWERKERS REGIO’S

catie

Wim Van den Abeele, consulent verblijfstoerisme

Dieter Depraetere, regiocoördinator Leiestreek (in

Pierre Goffaux, manager externe zaken, pr en facili-

Theo De Meyer, logiesconsulent

gezamenlijke dienst met Westtoer)

tair beheer

Stijn Vinck, afdelingshoofd recreatieve infrastructuur

Emmanuel Derdeyn, regiomedewerker Leiestreek

Lieve Roelandt, manager hr en interne zaken

Sara Van Cotthem, projectcoördinator

Loes De Wulf, regiomedewerker Leiestreek

Veronique

deskundige

recreatieve

Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen

MEDEWERKERS HOOFDZETEL:

infrastructuur

Ann De Pauw, regiomedewerker Vlaamse Ardennen

Melissa Dheere, verantwoordelijke boekhouding en

Annelies De Roo, deskundige recreatieve infrastructuur

Vera De Temmerman, medewerker administratie en

personeelsadministratie

Ronnie Boeykens, medewerker recreatieve infrastructuur

logistiek Vlaamse Ardennen

Chris Dobbelaere, directiesecretaresse

Sabrina

Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland

Tim Bottelberghe, afdelingshoofd marketing en
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Eeckhaut,

Brusselman,

medewerker

recreatieve

infrastructuur

communicatie

Els De Groote, verantwoordelijke coördinator data en

Steven De Backer, verantwoordelijke communicatie

onderzoek

Marc Van Damme, polyvalent medewerker

Dorothy Lamiroy, deskundige data en onderzoek

Caroline De Ruyck, copywriter

Hilde Snoeck, coördinator onthaal en verzending

Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland
Hilde Snoeck, coördinator onthaal en verzending
Inge Stevens, regiocoördinator Scheldeland
Tamara Corijn, regiomedewerker Scheldeland
Els Maes, regiocoördinator Waasland
Celine De Vliegher, regiomedewerker Waasland

DEEL 6 FINANCIEEL VERSLAG
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