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rivieren trekken zich niets aan van grenzen. ook de Leie niet. tussen waregem en deinze flirt ze meermaals met de provincies west- en 
oost-Vlaanderen. Maar niemand die het merkt. 

Een gevoel van verbondenheid door het water heeft ervoor gezorgd dat de Leiestreek de eerste provincieoverschrijdende toeristische  
regio in Vlaanderen werd. het eerste strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek werd in 2003 opgesteld.  
ondertussen zijn we 8 jaar verder en is er veel veranderd in de regio. niet alles van wat in 2003 is voorgesteld is gerealiseerd maar het 
totaalplaatje is positief. 

in het nieuwe beleidsplan willen we op een kritische manier de stand van zaken op vlak van toerisme en recreatie in de regio in kaart 
brengen en de verdere ontwikkelingsperspectieven voor de periode 2011-2018 vastleggen. het beleidsplan werd opgemaakt onder   
leiding van westtoer, toerisme Leiestreek en toerisme oost-Vlaanderen. Een plangroep met deskundigen heeft het proces begeleid.

diverse regionale actoren konden hun inbreng doen waardoor een breed draagvlak werd verworven voor het plan. Er werden inspraak-
vergaderingen georganiseerd waarop de lokale besturen per cluster werden uitgenodigd. op een workshop stond de inbreng van de 
sector en experts centraal. Een klankbordgroep met regionale, provinciale en Vlaamse publieke en private actoren uit de toeristische en 
aanverwante sectoren kwam 2 keer samen om de grote lijnen van het plan te bespreken.

het beleidsplan werd in juni 2011 goedgekeurd door de provincieraden van west- en oost-Vlaanderen.

focus in dit beleidsplan ligt op de strategische doelstellingen en actiegerichte strategieën. planhorizon is 2018. de uitgebreide analyse is 
te raadplegen op de websites van westtoer, toerisme oost-Vlaanderen en toerisme Leiestreek.

we willen alle personen die een bijdrage leverden aan de opmaak van dit strategisch beleidsplan van harte danken. 

 

Eddy Couckuyt Patrick Van Gheluwe Jean de Bethune

Gedeputeerde voor toerisme Gedeputeerde voor toerisme Voorzitter 

Voorzitter Toerisme Oost-Vlaanderen vzw Voorzitter Westtoer apb Toerisme Leiestreek vzw
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binnen dit strategisch beleidsplan vormen de missie en de visie het algemeen kader. 

de missie van de regionale werking voor toerisme en recreatie in de Leiestreek kan als volgt geformuleerd worden:

De aanwezige troeven op toeristisch en recreatief  vlak ten volle benutten rekening houdende met de draagkracht van en het draagvlak 
binnen de regio. Doelstellingen hierbij zijn het verhogen van het economisch belang van toerisme in de Leiestreek en het verbeteren van 
de levenskwaliteit in de regio.

de visie geeft in enkele zinnen de langetermijndoelstellingen weer voor het toeristisch-recreatief beleid op bovenlokaal niveau. 

	 •	 De	algemene	attractiviteit	van	de	regio	verhogen	en	het	positieve	imago	van	de	regio	versterken.	Bijzondere	aandacht	moet		
  gaan naar de meerwaarde en de kwetsbaarheid van de aantrekkelijke landschappen en de troeven van een aantal stedelijke  
  gebieden.

	 •	 Voorzien	in	kwaliteitsvolle	en	marktconforme	omgevingsrecreatieve	mogelijkheden	van	voldoende	schaalgrootte	ten	behoe-	
  ve van de regionale bevolking.

	 •	 De	krachten	van	relevante	publieke	en	private	actoren	op	verschillende	niveaus	en	uit	verschillende	domeinen	bundelen.

het strategisch beleidsplan zelf moet een antwoord geven op hoe de visie zal worden gerealiseerd in een beleid op middellange termijn. 

MISSIE & VISIE

7                  
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Kaart 1: Logiesaanbod in bedden per gemeente, 2009

Hotels (min. 10, max. 1214)

Jeugdlogies (min. 20, max. 261)

Gastenkamers (min. 2, max. 83)

Vakantiewoningen (min. 2, max. 53)

Campings (min. 72, max. 404)

Sociaal toerisme (193)

* afsnee, drongen, sint-denijs-westrem en zwijnaarde
bron: westtoer en toerisme oost-Vlaanderen



interne elementen en externe factoren werden in kaart gebracht en tegen elkaar afgewogen. deze oefening resulteerde in een 
swot-analyse (pagina 18-19).

1. EnKELE KErncijfErs
 
Groei logiescapaciteit sinds 2002

bijna 5 500 mensen kunnen overnachten in de Leiestreek. daarmee behoort de Leiestreek tot  de kleinere regio's in Vlaanderen.  
niettemin zijn er slechts 5 regio's in Vlaanderen met een hogere logiescapaciteit in hotels. het logiesaanbod is in de Leiestreek sterk  
geconcentreerd in enkele steden en gemeenten. kortrijk is duidelijk koploper met meer dan 1 600 bedden. deinze heeft de tweede 
grootste logiescapaciteit, gevolgd door de deelgemeenten van gent, roeselare en waregem. 

Zakentoerisme van groot belang voor de Leiestreek 

Logiesuitbatingen in de Leiestreek staan in 2009 voor bijna 200 000 verblijfsgasten en 430 000 overnachtingen. de Leiestreek staat  
hiermee op de zesde plaats als vakantieregio binnen de Vlaamse toeristische regio's. als regio voor zakentoerisme komt de Leiestreek 
op de vierde plaats. het zakentoerisme is in de Leiestreek dus relatief belangrijker dan het leisure toerisme.

Hotels zijn belangrijkste logiesvorm in de Leiestreek

de hotels genereren in de Leiestreek 71% van de aankomsten en circa 60% van de overnachtingen. op de tweede plaats komen de 
logies voor doelgroepen en de toeristische standplaatsen op campings. gastenkamers en huurvakantiewoningen zijn de kleinste  
segmenten binnen de Leiestreek.

9                   
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Kaart 2: Motief overnachtingen per geografisch cluster, 2009

Vakantie en vrije tijd

Professioneel
bron: fod Economie statistieken en inschattingen westtoer voor gastenkamers en huurvakantiewoningen



aankoMstEn (199 560) 

Grafiek 1: structuur in aankomsten en overnachtingen in commercieel logies naar logiesvorm in de Leiestreek, 2009

hotels

Logies doelgroepen &
op toer. stdpl. campings

huurvakantiewoningen gastenkamers

71,4%

20,6%

5,7%2,3%

Logies doelgroepen &
op toer. stdpl. campings

gastenkamershuurvakantiewoningen

hotels

59,5%

30,1%

4,2% 6,2%

oVErnachtingEn (428 904)
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bron: fod Economie statistieken en inschattingen westtoer voor gastenkamers en huurvakantiewoningen
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Kortrijk versterkt haar koppositie

de stad kortrijk is koploper bij het logiesaanbod en is dit ook in de verblijfstoeristische vraag met 92 897 verblijfsgasten en 171 011 
overnachtingen. in tweede instantie komt de subregio 'overig oost-Vlaamse Leiestreek' (zonder deinze) met 35 424 verblijfsgasten en  
62 230 overnachtingen. de stad roeselare volgt met 16 596 verblijfsgasten en 38 623 overnachtingen. deinze en waregem zijn goed voor 
respectievelijk 10 985 en 12 522 gasten en 38 469 en 26 593 overnachtingen. 

de verstedelijkte gemeenten in de Leievallei (zonder kortrijk) zijn samen goed voor circa 13 000 gasten en bijna 29 000 overnachtingen. 
de gemeenten in het hart van west-Vlaanderen en de Mandelgemeenten staan voor circa 11 000 gasten en 30 000 overnachtingen. 

de west-Vlaamse scheldestreek, die enkele landelijke gemeenten groepeert, ontvangt 7 000 gasten, goed voor bijna 23 000  
overnachtingen. naast kortrijk kent deze streek de sterkste groei in de vraag: het aantal gasten steeg er met 32% wat resulteerde in een  
stijging van 18% in het aantal overnachtingen. 



bron: fod Economie statistieken en inschattingen westtoer voor gastenkamers en huurvakantiewoningen

aankoMstEn (183 671) 

Grafiek 2: structuur van aankomsten en overnachtingen in commercieel logies in de Leiestreek naar geografische 
ligging, 2009

oVErnachtingEn (375 560)
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bron: fod Economie statistieken

Gedifferentieerde motivatie voor verblijf  in de Leiestreek

ondanks de sterke aanwezigheid van zakentoerisme is de motivatie voor een verblijf in de regio in 52% van de gevallen toch een  
vakantie of vrijetijd. 10% van de gasten verblijft er naar aanleiding van conferenties, congressen of seminaries en ruim een derde (38%) 
voor andere beroepsdoeleinden. de overnachtingen vertonen een gelijkaardige verdeling over de diverse motivaties: 55% voor vakantie, 
8% naar aanleiding van conferenties, congressen en seminaries en 37% naar aanleiding van andere beroepsdoeleinden. 

Grafiek 3: Aandeel van de diverse motivaties in het verblijfstoerisme (aankomsten en overnachtingen) in de Leiestreek, 
2009
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139 514
37,2%
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95 590
52,0%

69 449
37,8%
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10,2%

congressen
seminaries

andere beroepsdoeleinden

aankoMstEn (183 671) 

oVErnachtingEn (375 560)



Stijgend aantal Belgische vakantiegangers, dalend aantal Nederlanders

in 2009 zijn 62% van de vakantiegangers in de Leiestreek belgen. dit is een groei van 7 843 vakantiegangers of een stijging van 15%.  
Met 18% komen de nederlanders op de tweede plaats. de Leiestreek verliest hiermee 12,5% in nederlandse vakantiegangers. de franse, 
britse en duitse vakantiegangers zijn minder belangrijk met respectievelijk 8%, 5% en 3% van de vakantiegangers.

in overnachtingen zijn de belgische vakantiegangers nog sterker vertegenwoordigd (met 67%) door hun langere gemiddelde  
verblijfsduur. de nederlandse vakantiegangers verblijven minder lang en zijn daardoor in overnachtingen ook minder belangrijk dan in  
aankomsten (15%).

Grafiek 4: Evolutie in aankomsten  n.a.v. vakanties in commercieel logies naar herkomst in de Leiestreek, 2002-2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andere 7176 5863 5194 5098 5556 7832 6811 4718

Verenigd Koninkrijk 8882 8359 7223 7630 7073 6610 4582 3768

Frankrijk 4744 4500 4686 4316 4853 5520 6803 7542

Duitsland 3772 3350 4063 4114 3290 3838 3021 2659

Nederland 19936 19190 19446 19518 19998 22896 16734 17453

België 51607 48123 47242 49626 52526 55548 55474 59450

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

15                  



bron: inschattingen westtoer

zakentoerisme

Vakantie

fnw Leiestreek 4,5%

52,2%

26,5%

Dagtoerisme 

21,3%

65 miljoen euro directe omzet uit toerisme.

westtoer raamt de directe omzet gegenereerd door toeristen in de Leiestreek op 64,5 miljoen euro in 2009. de omzet wordt voor meer 
dan de helft gegenereerd in het zakentoerisme (52%). Vakanties staan voor ruim 26% en dagtoerisme voor 21%.

de omzet uit toerisme in de Leiestreek is beperkt in vergelijking met de kust (2,6 miljard euro omzet) en de westhoek (102 miljoen 
euro). het economisch belang van de Leiestreek is wel groter dan dat van het brugse ommeland met 29 miljoen euro omzet.

Grafiek 5: Verdeling van de omzet uit toerisme en recreatie in de Leiestreek, 2009
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beurzen en evenementen 10,4%
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2. sWOT-AnALYsE

 sTErKTEs ZWAKTEs

 Toeristisch product 

	 •	 Veel	kleine	groengebieden	verspreid	over	de	regio	en	 •	 Ontbreken	van	grote	samenhangende	landschappelijke	 	
  verbonden door waterlopen.  gehelen.

	 •	 Landschappelijk	waardevolle	gebieden	in	bepaalde	delen		 •	 De	aanwezige	bos-	en	natuurgebieden	zijn	relatief	klein	en		
  van de Leiestreek.  erg versnipperd.  

	 •	 Gebiedsdekkend	fijnmazig	groen-blauw	netwerk	voor		 •	 Op	het	groen-blauw	netwerk	zijn	voor	fietsers	nog		 	
	 	 fietsers	met	grensoverschrijdende	aansluitingen.	 	 verschillende	missing-links	en	knelpunten.

	 •	 Vrij	volledig	en	goed	gespreid	aanbod	van	jachthavens	en	 •	 Individuele	pleziervaart	en	toervaart	is	een	nichemarkt	met	
  aanlegplaatsen.  beperkt aantal passages bij sluizen en bruggen (kaart p. 20). 

	 •	 Thema’s	industriële	vormgeving,	beeldende-	en	hedendaagse	 •	 Er	is	in	de	Leiestreek	geen	grote	toeristische	attractie	met		 	
  kunsten en architectuur bieden mogelijkheden voor   autonome aantrekkingskracht die het imago van de regio
  toeristische valorisatie.  ondersteunt.

	 •	 Enkele	grootschalige	evenementen	met	potenties	voor	de	 •	 Bestaande	evenementen	te	weinig	gericht	op	verhogen
  Leiestreek.  naamsbekendheid van de regio. 

	 •	 Groeidynamiek	in	het	logiesaanbod	vooral	in	de	hotelsector	 •	 Relatief	lage	bezettingsgraad	in	hotels	door	te	weinig
  en het kleinschalig logies.  leisure markt in weekends en zomermaanden. 

	 •	 Gezonde	groei	in	de	verblijfstoeristische	vraag	met	toenemend	 •	 Ontbreken	van	grote	hotels	in	Kortrijk	in	functie	van
	 	 marktaandeel	binnen	de	Vlaamse	regio’s.	 	 aantrekken	van	grote	congressen.	

	 •	 Kortrijk	slaagt	erin	meer	recreatieve	verblijfstoeristen	aan	te	
  trekken.

	 •	 Meeting-	en	zakentoerisme	stabiele	basis	voor	het	verblijfs-
  toerisme. 

	 •	 Sterk	aanbod	op	vlak	van	avontuurlijke	sporten.

 Toeristisch beleid 

	 •	 promotiepool brengt middelen samen om voldoende grote	 •	 de positionering van de regio is moeilijk en werd bovendien 

  marketingacties te realiseren.  de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd.

	 •	 Actieve	werking	van	Xim	voor	MICE	regio	Kortrijk-Roeselare-		 •	 Complexe	en	weinig	transparante	regio	op	administratief	 	
  waregem.  en organisatorisch vlak.   

	 •	 Betrokkenheid	en	engagement	van	lokale	bestuurders	in	de		 •	 Gebrek	aan	relevant	cijfermateriaal	en	diepteonderzoek		 	
  organen van de vzw Leiestreek.  vooral op vlak van dagattracties en dagtoerisme.

18



 KAnsEn BEDrEiGinGEn

 Vanuit de markten

	 •	 Interesse	om	eigen	streek	te	verkennen	bij	grote	delen	van	 •	 Toeristen	en	recreanten	meer	veeleisend	op	vlak	van	 	
  de eigen bevolking.  beleving en kwaliteit.

	 •	 Toenemende	belangstelling	voor	leisure	steden	met	de			 •	 Langdurende	periodes	van	economische	laagconjunctuur	 	
  juiste mix van recreatieve activiteiten (cultuur, erfgoed-  kunnen de korte vakantiemarkt in het binnenland  
  beleving, shopping, horeca, enz.).  negatief beïnvloeden.

	 •	 Belgische	vakantiegangers	in	de	Leiestreek	nemen	toe		 •	 Geen	eenduidige	communicatie	over	de	Leiestreek	en	 	
  hoewel de korte binnenlandse vakanties afnamen in 2008  fundamentele wijzigingen van de positionering van de   
  tegenover 2006.  regio. 

	 •	 In	de	regio	zijn	veel	bedrijven	en	instellingen	die	als	
  organisator van congressen, seminaries en beurzen in    
  eigen streek kunnen ingeschakeld worden.

  Vanuit externe actoren

	 •	 heroriëntering van het Vlaamse toeristische subsidiebeleid	 •	 Vooralsnog weinig aandacht vanuit Europa voor toerisme  

  naar	impulsprogramma’s.  als volwaardige economische sector.

	 •	 Werkgroep	Toerisme	binnen	de	Eurometropool	biedt		 	 	 	 	
  mogelijkheden voor samenwerking met henegouwen en      
  Lille.

	 •	 Verschillende interessante projecten van niet-toeristische

  actoren.

19                  



Rivieren en kanalen

Bebouwde gebieden

Sluisbewegingen pleziervaart (min. 330, max. 2152)

Jachthaven

Aanlegplaats
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Kaart 3: sluisbewegingen pleziervaart (2009) en situering jachthavens en aanlegplaatsen

* afsnee, drongen, sint-denijs-westrem en zwijnaarde
bron: waterwegen en zeekanaal nV, westtoer en toerisme oost-Vlaanderen
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Meer dan 50 % bebouwd

Tussen 40 % en 50 % bebouwd

Tussen 30 % en 40 % bebouwd

Tussen 20 % en 30 % bebouwd

Minder dan 20 % bebouwd

Bevolkingsdichtheid (min. 196, max. 1264)

Kaart 4: Bebouwingsgraad en bevolkingsdichtheid per gemeente, 2009

* afsnee, drongen, sint-denijs-westrem en zwijnaarde
bron: fod Economie en Vlaamse overheid



Volgende grote kernvragen met betrekking tot toerisme en recreatie in de Leiestreek kunnen uit de situatieanalyse worden afgeleid:

1. De regio is samengesteld uit verschillende deelgebieden met eigen specifieke potenties en uitdagingen.

grote delen van de regio zijn gekenmerkt door landschappelijke versnippering, verstedelijking en industrialisering. deze gebieden  
hebben geen of weinig potenties op toeristisch vlak en beperkte potenties op recreatief vlak. 

in andere delen van de regio wordt het landschap wel als zeer kwaliteitsvol ervaren. deze deelgebieden hebben toeristische potenties 
waarmee ze zich onderscheiden van de rest van de Leiestreek. nu worden deze allemaal op een gelijkwaardige manier ondergebracht 
onder de koepel Leiestreek. 

Hoe gaan we in de toekomst om met deze diversiteit? Biedt een gedifferentieerde aanpak hier mogelijkheden? 
Hoe moet die er dan uitzien?

2. Een eenduidige positionering voor de gehele regio creëren is een erg moeilijke opdracht.

Er werden reeds twee pogingen ondernomen om een eenduidige positionering te formuleren. geen van beide resulteerde in   
tevredenheid van de diverse actoren in de Leiestreek. de ervaring leert dat het moeilijk is om de regio als één geheel te positioneren  
op de toeristische markt. 

Houden we voor de marktbewerking vast aan het zoeken naar een eenduidige positionering of  gaan we de positionering 
eveneens differentiëren in functie van deelgebieden zoals vermeld bij het eerste punt? 
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STAP 2: PROBLEEMFORMULERING
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Kaart 5: Het Groen-Blauw netwerk

Groene assen

Blauwe assen

Aaneengesloten natuur- en bosgebieden

Bebouwde gebieden* afsnee, drongen, sint-denijs-westrem en zwijnaarde
bron: provincie west-Vlaanderen, waterwegen en zeekanaal nV en agentschap voor natuur en bos



3. De Leiestreek draagt de potentie in zich om een recreatief  groen-blauw netwerk te ontwikkelen dat drager kan zijn van  
 het toeristisch-recreatief  product.

de jaagpaden langs waterwegen en de oude spoorwegbeddingen bieden mogelijkheden voor het uitbouwen van een gebiedsdekkend 
groen-blauw netwerk. Er ontbreken echter nog belangrijke verbindingen. Verschillende locaties langs het netwerk kunnen we toeristisch-
recreatief uitbouwen.

Hoe kan dit groen-blauw netwerk, dat vooral een functie moet krijgen voor fietsers, geoptimaliseerd worden? 
Kan dit netwerk een drager worden voor de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van de regio? 

4. De mogelijkheden voor groene omgevingsrecreatie zijn zeer versnipperd.

Voor de dichtbevolkte Leiestreek is kwaliteitsvolle omgevingsrecreatie erg belangrijk. we stellen vast dat er te weinig grote recreatieve 
groengebieden aanwezig zijn. Er is ook weinig samenhang tussen initiatieven vanuit verschillende beleidsniveaus, verschillende   
beleidsdomeinen en diverse actoren die rond dit thema werken.

Hoe kunnen de bestaande groengebieden beter benut worden om een interessant aanbod te creëren voor de lokale  
bevolking? Kan de basisstructuur van de Leie, de Schelde en de kanalen hier een structurerende rol in spelen? Is er nood 
aan een nieuw grootschalig groendomein en is dit haalbaar? 

5. Kortrijk heeft potenties als bestemming voor een 'mini city break'.

kortrijk beschikt over een mix van aantrekkelijke 'leisure' elementen: winkelaanbod, historische binnenstad, attracties en een   
hedendaagse vormgeving van bruggen en van het openbaar domein. deze mix biedt mogelijkheden om kortrijk te positioneren als een 
leuke, eigentijdse bestemming voor dagtoerisme of een weekendje weg. de complementariteit met MicE en business is onontbeerlijk. 

Hoe kan Kortrijk haar positie als toeristische stad verder ontwikkelen en versterken?
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6. Het MICE-gebeuren bekleedt een belangrijke plaats binnen het toerisme in de Leiestreek.

de Leiestreek heeft een ruim en rijk gamma aan venues en andere infrastructuren voor congressen, seminaries en beurzen. dit aanbod 
is goed verspreid en is opmerkelijk hoger dan in de andere Vlaamse groene regio's .

Hoe kan het MICE-gebeuren nog versterkt worden? 

7. De  meeste dagattracties in de Leiestreek trekken slechts een beperkt cliënteel.

het kunstmatig ontwikkelen van nieuwe attracties of het optimaliseren van bestaande is niet altijd even succesvol gebleken. in het vorig 
strategisch beleidsplan werd verwacht dat we een sterk wervend imago voor de regio konden creëren door de uitbouw van het aanbod 
aan bezienswaardigheden. nu blijkt dat veel van deze attracties geen echte hefbomen zijn voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling 
van de Leiestreek. attracties die inspelen op concrete behoeften die in de regio leven, doen het daarentegen wel zeer goed.

Hoe kunnen de bestaande dagattracties beter gevaloriseerd worden zowel in functie van de regionale bevolking als van 
de toeristen van buiten de regio?

8. Grensoverschrijdende samenwerking in de Leiestreek zorgt voor dynamiek en uitdagingen.

opeenvolgende interreg projecten met de franse Leiestreek hebben ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren heel wat middelen zijn  
geïnvesteerd in het toeristisch-recreatief aanbod en de promotie van de Leiestreek binnen een ruimere grensoverschrijdende context. 
binnen de Eurometropool Lille-kortrijk-tournai bieden zich nieuwe mogelijkheden aan om de Leiestreek grensoverschrijdend te   
positioneren.
 

Hoe kan de Leiestreek verder inspelen op de mogelijkheden met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking? 
Welke houding nemen we aan ten aanzien van de Eurometropool en van Lys-sans-Frontières? 
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Bezoekersaantal (min. 4819, max. 21603)
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Kaart 6: Bezoekersaantallen dagattracties, 2009

* afsnee, drongen, sint-denijs-westrem en zwijnaarde
bron: Vlaams steunpunt voor toerisme en recreatie



9. De regiowerking zorgde voor heel wat dynamiek. 

de toeristische regiowerking werd ingebed in de structuren van toerisme Leiestreek vzw. hierdoor was het mogelijk om over de  
provinciegrenzen heen samen te werken op toeristisch-recreatief vlak. de vzw brengt middelen samen van provincies en gemeenten en 
mobiliseert de diverse gemeenten rond recreatie en toerisme.

deze manier van werken heeft in de laatste tien jaar zijn vruchten afgeworpen: heel wat initiatieven werden vanuit toerisme Leiestreek 
op gang gebracht en opgevolgd. 

deze structuur kent echter zijn nadelen. de vzw heeft een eigen boekhouding, een eigen raad van bestuur en een dagelijks bestuur. dit 
brengt een hoge administratieve- en vergaderlast met zich mee. 

Hoe kan de regiowerking haar dynamiek in de toekomst behouden met meer aandacht voor efficiëntie maar zonder 
afbreuk te doen aan de  participatieve aanpak?

10. Het toeristisch beleid in de Leiestreek wordt steeds meer onderbouwd door relevant onderzoek en door dataverzameling.

De	systematische	fietstellingen	op	het	fietsnetwerk	Leiestreek	en	het	grootschalig	onderzoek	bij	fietsers	in	2007	geven	inzicht	in	het		  
gedragspatroon	 van	 de	 recreatieve	 fietsers.	 Met	 de	 trendrapporten	 voor	 de	 Leiestreek	 volgen	 we	 de	 belangrijste	 
indicatoren op de voet; de rapporten geven telkens een trend weer van vijf jaar. dit zijn cruciale instrumenten binnen het  
kader van kennismanagement. 

Er	zijn	nog	grote	hiaten:	een	gedetailleerd	profiel	van	verblijfstoeristen	in	de	Leiestreek,	informatie	over	dagtoerisme	en	het	profiel	en	de	
beleving van bezoekers aan attracties en aan belangrijke niet-betalende recreatieve groendomeinen als de gavers of de brielmeersen.

Op welke aspecten van kennismanagement moet we prioritair werken om het toeristisch-recreatief  beleid nog sterker te 
onderbouwen?
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de strategische doelstellingen geven een antwoord op de kernvragen die worden gesteld in de probleemformulering en zijn een   
uitdrukking van de toeristisch-recreatieve ambities van de regio. 

Hoofddoelstelling is:

	 •		Het	ontwikkelen	en	vermarkten van het aanbod op vlak van toerisme en recreatie in de Leiestreek;

	 •		binnen	een	grensoverschrijdende context;

	 •		met	respect	voor	de eigenheid van de verschillende deelgebieden binnen de regio.

5 strategische doelstellingen geven inhoud aan deze hoofddoelstelling.

Doelstelling 1
Uitbouwen van nieuwe openluchtrecreatieve mogelijkheden en verhogen van de belevingswaarde van het bestaande 
aanbod.

de uitbouw van een kwaliteitsvol en marktconform recreatief product is een prioriteit voor de Leiestreek. nieuwe ontwikkelingen van  
natuur en groen enten zich best op het netwerk van groen-blauwe assen, de natuurkernen en aantrekkelijke landschapseenheden.

	 •		Het	groen-blauwe	netwerk	van	waterwegen	en	oude	spoorwegbeddingen	vormt	dé	recreatieve	ruggengraat	van	de	Leiestreek.	

om deze ambitie waar te maken moeten we op de eerste plaats de continuïteit van de routegebonden recreatie verzekeren.  
op de tweede plaats moet een kwalitateitsvolle en eigentijdse inrichting van de assen en de groenpolen de belevingswaarde  
verhogen.

 
	 •		Het	aantrekkelijke	interfluvium	tussen	Leie	en	Schelde	heeft	een	roeping	als	een	recreatief	bestemmingsgebied	met	focus	op		
  wandelaars. het optimaliseren van de openluchtrecreatieve mogelijkheden en van het onthaal in dit gebied zijn   
  aandachtspunten.
 

STAP 3: STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
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	 •	Binnen	de	verstedelijkte	regio	van	de	Leiestreek	is	het	verder	belangrijk	dat	er	nog	meer	groengebieden	komen	die		 	
  toegankelijk zijn voor recreanten. 

we pleiten voor de versnelde aanleg van een aantal stadsrandbossen, de uitbreiding van de bestaande provinciedomeinen en 
de realisatie van nieuwe groengebieden. daarnaast moet ook werk gemaakt worden van recreatief medegebruik van  
terreinen die voor andere doeleinden bestemd zijn. 

dé grote uitdaging voor de Leiestreek ligt in de creatie van nieuwe eigentijdse landschappen, door natuur te combineren met 
toparchitectuur en een hedendaagse vormgeving. 

Doelstelling 2
Verhogen van de belevingswaarde en de kwaliteit van het dagtoeristisch aanbod.

attracties en evenementen moeten ervoor zorgen dat er meer toeristen naar de Leiestreek komen voor een daguitstap.

	 •	 Het	is	niet	opportuun	om	een	nieuwe	publiekstrekker	met	autonome	aantrekkingskracht	te	ontwikkelen	binnen	de	plan-		
  periode. de meerwaarde ligt in het optimaliseren van het bestaande aanbod. de focus moet daarom liggen op de   
  vernieuwing van de bestaande attracties met aandacht voor het verhogen van de belevingswaarde, de professionalisering  
  van de marketingaanpak en de professionele invulling van het personeelskader. 

de uitbouw van het netwerk industrieel erfgoed is een belangrijk onderdeel van het attractieaanbod in de Leiestreek.   
op voorwaarde dat het thema ervaringsgericht en belevingsvol wordt gebracht, kan het zowel jong als oud aanspreken.  

Bij	de	profilering	van	de	Oost-Vlaamse	Leiestreek	kan	nog	meer	de	nadruk	gelegd	worden	op	het	thema	kunst.	We	moeten	de	
musea aanzetten om aantrekkelijke, thematische tentoonstellingen te organiseren en om te zorgen voor een meer  
kwalitateitsvolle en belevingsvolle inrichting.

De	combinatie	van	een	bezoek	aan	kleinere	attracties	langs	de	groen-blauwe	assen	met	fietsen	biedt	kansen	voor	omgevings-
recreatie en daguitstappen. belangrijk hierbij is dat we het aanbod van kleine attracties op unieke locaties uitbreiden. 

	 •	 Evenementen	zijn	bepalend	voor	het	aantrekken	van	dagtoeristen.	Niet	alle	evenementen	die	in	de	Leiestreek	worden		 	
  georganiseerd, hebben een toeristische waarde. 

bestaande topevenementen als waregem koerse en interieur kunnen worden verbreed naar een ruimer, toeristisch publiek. 

het mobiliseren van dynamische krachten voor het organiseren van nieuwe, spraakmakende evenementen rond (heden-
daagse) kunst en (product) design is een andere uitdaging voor de regio.
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Doelstelling 3
Gericht stimuleren van korte vakanties complementair aan de MicE- en zakenmarkt .  

het aantal korte vakanties in de Leiestreek is nog beperkt maar toont een duidelijke groei. 

we kunnen die groei versterken door de belevingsmogelijkheden (openluchtrecreatie, attracties, evenementen) te verbeteren.  
daarnaast moet de logiesinfrastructuur vernieuwd worden; belangrijk is dat het bestaande logies, dat nu vooral op de zakenmarkt is 
gericht, zich ook oriënteert op de vakantiemarkt. de complementariteit van leisure en meeting/business toerisme kan de rendabiliteit 
van zowel de kleine als de grote hotelondernemingen opdrijven.

de oost-Vlaamse Leiestreek en de west-Vlaamse scheldestreek bieden verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor plattelandstoerisme. 
deze subregio's zullen samen met kortrijk en een aantal andere steden sterker naar voren geschoven worden als bestemmingen voor 
korte vakanties. 

	 •	 De	Oost-Vlaamse	Leiestreek	en	de	West-Vlaamse	Scheldestreek	moeten	zich	profileren	als	regio's	voor	een	korte	vakantie	in		
  een aantrekkelijk landelijk gebied, niet ver van interessante steden zoals gent, kortrijk en rijsel.

	 •	 Kortrijk	moet	ondersteund	worden	in	zijn	ambitie	om	zich	te	profileren	als	een	hedendaagse	bestemming	voor	een	mini			
  citytrip. 

	 •	 Het	 verblijf-	 en	 dagtoeristisch	 aanbod	moet	 in	 Roeselare	 en	 andere	 steden	 en	 gemeentes	 in	 de	West-Vlaamse	 Leiestreek	 
  verder ontwikkeld worden.
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Doelstelling 4
De Leiestreek uitbouwen als een performante en kwaliteitsvolle bestemming voor beurzen, congressen, meetings en 
seminaries.

de uitbouw van een kwaliteitsvol netwerk van aanbieders die actief zijn op de meetingmarkt is een belangrijke troef voor de  
concurrentiële positie van de Leiestreek. 

Er is veel aanbod, maar het is fragmentair en soms niet kwalitatief. bovendien komt het op een weinig overzichtelijke manier op de 
meetingmarkt. 

zowel het product als de marketing heeft nood aan een opwaardering.

	 •	 Wat	betreft	het	product	moet	verder	geïnvesteerd	worden	in	de	kwaliteit	van	de	grootschalige	meetinginfrastructuur.	De		 	
  professionalisering van de vele, meer kleinschalige, 'special venues' is een vereiste voor het valoriseren van de vele unieke  
  locaties. niet enkel de infrastructuren moeten verbeteren, maar ook het incentive- en leisure-gebeuren moet verder 
  uitgewerkt worden. 

	 •	 Wat	betreft	de	marketing	moet	het	Convention	Bureau	voor	de	regio	Kortrijk-Roeselare-Waregem	uitgroeien	tot	een	uniek		
  aanspreekpunt voor organisatoren van meetings in de west-Vlaamse Leiestreek. aanbieders moeten geholpen worden bij de  
  promotie van hun infrastructuur en activiteiten en kunnen ook adviezen krijgen rond verbetering van de infrastructuur.  
  afstemming met gent congres voor de oost-Vlaamse Leiestreek en andere convention bureaus (brugge, rijsel, ...) is cruciaal. 

Doelstelling 5
Verhogen van de bekendheid van de Leiestreek als toeristische regio. 

de bekendheid en de uitstraling van de Leiestreek zijn nu eerder beperkt. het gevolg is dat het imago van de Leiestreek onvoldoende 
sterk, niet attractief en te weinig differentiërend is ten opzichte van andere Vlaamse regio's. de marketing- en promotie-   
inspanningen moeten zich meer richten op het verhogen van de naamsbekendheid en het imago van de bestemming. omgevingsrecreatie en  
dagtoerisme, korte vakanties in de west-Vlaamse scheldestreek, oost-Vlaamse Leiestreek en kortrijk en MicE zijn hierbij de prioritaire 
producttypes.





STAP 4: MARKTSTRATEGIE

in de marktstrategie worden de strategische keuzes gemaakt op vlak van positionering en productmarktcombinaties. zij vormen de 
uitgangspunten voor het realiseren van de doelstellingen.

1. POsiTiOnErinG

Algemene positionering voor de Leiestreek is moeilijk.

de Leiestreek is een uitgestrekt gebied met een grote diversiteit. daarom is het moeilijk om een eenduidige positionering te vinden die 
de volledige lading dekt. Er is echter één constante: water. rode draad is de Leie zelf en de rivieren en kanalen in de regio. heel veel 
toeristisch-recreatieve	activiteiten	voor	een	‘dagje	uit’	of	een	‘weekendje	weg’	worden	geassocieerd	met	watergebonden	elementen.

Vasthouden aan een eenduidige positionering is niet de juiste strategische keuze. de oplossing voor de positionering van de Leiestreek 
of	de	merkenstrategie	ligt	in	een	aanpak	van	‘endorsed	branding’	of	‘endorser	identity’.	Bij	deze	strategie	wordt	onder	het	hoofdmerk	
of	het	‘endorser	merk’	(Leiestreek)	één	of	meerdere	ondersteunend(e)	producten	of	belevingen	toegevoegd.	Het	gaat	hier	om	producten	
en belevingen die complementair zijn aan het endorser merk maar niet noodzakelijk voor de hele regio gelden. de rivieren en kanalen 
zijn het bindmiddel en zorgen voor een gezamenlijk herkenbaar element. we kunnen het huidige logo als overkoepelende signatuur 
(blijven) gebruiken. 

Positionering voor MICE ophangen aan steden

daarnaast hangen we de MicE-positionering op aan de grote steden met gespecialiseerde infrastructuren en internationale uitstraling. 
gent en de regio kortrijk-roeselare-waregem staan hierbij centraal maar met respect voor de eigenheid van de steden en gemeenten 
met	een	eigen	profiel	en	aanbod.

Organisatoren	 van	 MICE	 laten	 hun	 keuze	 voor	 een	 bepaalde	 stad	 of	 regio	 afhangen	 van	 objectieve,	 praktische	 	 en	 	 financiële	 
criteria. de uitstraling en het imago van een stad of regio beïnvloeden deze keuze mee. het imago van de west-Vlaamse Leie-
streek als ondernemende, dynamische en creatieve regio is dus een grote troef op vlak van MicE. het imago en de internationale  
uitstraling van gent en van rijsel zorgen indirect voor een positieve weerslag op de regio.
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2. PrODUcTMArKTcOMBinATiEs

in de productmarktcombinaties wordt vastgelegd wat de prioriteiten zijn voor de marketingacties binnen de planperiode.  
de prioriteitenstelling in onderstaande matrix geldt voor het permanent toeristisch-recreatief aanbod in de regio als geheel. Een aantal 
evenementen, individuele aanbieders (musea, attracties enz.) en deelgebieden wijken van deze matrix af. Voor de west-Vlaamse  
scheldestreek, oost-Vlaamse Leiestreek en kortrijk moeten we prioritair inzetten op korte vakanties. 
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Prioriteit 1

de Leiestreek moet zich in eerste instantie richten op omgevingsrecreatie in openlucht (focus	op	fietsen)	voor	de	eigen inwoners. de regio 
kenmerkt zich door een grote verstedelijking met relatief beperkte openluchtrecreatieve mogelijkheden. we moeten nieuwe producten 
ontwikkelen	en	het	aanbod	op	een	efficiënte	manier	naar	de	regionale	bevolking	communiceren.	

daarnaast wordt de hoogste prioriteit gegeven aan MICE vanuit Vlaanderen en Brussel. de belangrijkste doelgroep voor meetings 
vinden we bij bedrijven, instanties en organisaties in Vlaanderen en brussel die op nationaal en internationaal niveau actief zijn. 
uit cijfers van aankomsten en overnachtingen in het crisisjaar 2009 kunnen we afleiden dat de meetingmarkt een stabiliserende factor 
is voor het verblijfstoerisme.

  regio en omgeving Vlaanderen nederland Lille Métropôle en
  (inclusief gent) inclusief brussel  wallonie picarde

 omgevingsrecreatie    

 individueel dagtoerisme     

 dagtoerisme in groep    

 individuele korte vakanties   
 
 korte vakanties in groep  

 MicE  

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4



Prioriteit 2

Er zijn duidelijke potenties voor individueel dagtoerisme vanuit de regio en omgeving en de rest van Vlaanderen. om de regio 
attractiever te maken voor daguitstappen is het belangrijk een goed product te ontwikkelen op vlak van cultuurhistorische attracties, 
kunstmusea, stadsbezoeken, shopping, gastronomie, ... Er zijn ook mogelijkheden voor daguitstappen in combinatie met  
een bezoek aan groen- en recreatiedomeinen of met recreatieve activiteiten. daarnaast zijn evenementen van belang om dagtoeristen 
van buiten de Leiestreek aan te trekken.

Prioriteit 3

Dagtoerisme in groep vanuit de regio en Vlaanderen, individueel dagtoerisme en omgevingsrecreatie vanuit Lille Métropôle en Wallonie 
Picarde en individuele korte vakanties vanuit Vlaanderen en Nederland krijgen prioriteit 3 voor de Leiestreek. 

Voor het dagtoerisme in groep vanuit de regio en de directe omgeving en vanuit de rest van Vlaanderen en het individueel 
dagtoerisme vanuit Lille Métropôle en Wallonie Picarde willen we bezoeken aan cultuurhistorische attracties en kunstmusea maar ook 
stadsbezoeken naar voor schuiven. shopping in kortrijk, roeselare en Menen, boottochten, bezoeken aan groen- en recreatiedomeinen 
en evenementen zijn eveneens van belang.

Korte vakanties op individuele basis in de Leiestreek zien we vooral complementair aan het meeting- en zakentoerisme. dit betekent dat 
we focussen op de weekends en de vakantieperiodes. Voor de deelgebieden kortrijk, de west-Vlaamse scheldestreek en de oost-Vlaamse 
Leiestreek genieten korte vakanties op individuele basis de hoogste prioriteit. 

Prioriteit 4

prioriteit 4 voor de Leiestreek wordt gegeven aan individueel dagtoerisme vanuit Nederland, dagtoerisme in groep vanuit Lille Métropôle 
en Wallonie Picarde en korte vakanties in groep vanuit Vlaanderen. 

Voor het individueel dagtoerisme vanuit Nederland en het dagtoerisme in groep vanuit Lille Métropôle en Wallonie Picarde zien we 
mogelijkheden voor cultuurhistorische attracties, kunstmusea en stadsbezoeken. Voor de korte vakanties in groep vanuit Vlaanderen 
en Brussel kunnen	we	een	beperkt	doelpubliek	aanspreken	bij	de	vriendengroepen	(peer	groups).	Focus	ligt	hierbij	op	fietsen	maar	we	
zetten	ook	in	op	specifieke	productlijnen	voor	de	deelgebieden	zoals	shopping,	gastronomie	en	wellness.	

39               





STAP 5: ACTIEGERICHTE STRATEGIE
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in het actieplan worden de doelstellingen omgezet in concrete krachtlijnen voor productontwikkeling, marketing, kennisontwikkeling en 
organisatie. de krachtlijnen zijn gericht op het bovenlokaal toeristische beleid op middellange termijn. we streven geen volledigheid na 
maar geven een overzicht van de prioritaire acties. 

DEEL 1. PrODUcTOnTWiKKELinG

Krachtlijn 1 
Kwalitatieve uitbouw van bovenlokale recreatieve voorzieningen

1.1. Groen-blauw netwerk

we willen het netwerk van waterwegen en oude spoorwegbeddingen verder uitbouwen tot de recreatieve ruggengraat van de Leiestreek. 
belangrijk hierbij is de continue ontsluiting voor routegebonden recreatie.  fietsers zijn de prioritaire doelgroep. 

wegwerken missing links

om het netwerk continu te ontsluiten moeten ontbrekende verbindingen worden aangelegd en veiligheidsknelpunten opgelost.  
Continu	betekent	ook	dat	we	de	aansluiting	met	andere	toeristische	regio’s	dienen	te	verzekeren,	in	de	eerste	plaats	met	Frankrijk	en	
henegouwen (bv. Leie-jaagpad komen-waasten). 

 Volgende missing links genieten voorrang:

	 	 •	Verbinding	Leie	jaagpad	Waregem-Zulte;

	 	 •	Aansluitingen	Kezelbergroute	Menen	en	Roeselare;

	 	 •	Passage	Firma	Galloo	Menen;

	 	 •	Oeververbinding	Trimaarzate	over	het	Kanaal	Kortrijk-Bossuit;

	 	 •	Oeververbinding	over	de	Leie	tussen	Waregem-Wielsbeke-Harelbeke;

	 	 •	Oeververbinding	Trimaarzate	over	de	Schelde;

	 	 •	Passage	drietrapssluis	Ooigem;

	 	 •	Doortrekking	van	de	oude	spoorlijn	tussen	De	Pinte	en	Gent;

	 	 •	Verbinding	noordelijke	oever	langs	kanaal	Bossuit-Kortrijk;

	 	 •	Realiseren	verbinding	Trimaarzate	en	jaagpad	over	de	Transfo	site;

	 	 •	Verbinding	tussen	Sint-Maartens-Leerne	en	Baarle-Veer.
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Kaart 7: Missing-links Groen-Blauw netwerk
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Tegelijkertijd	mogen	we	de	bestaande	fietsverbindingen	niet	verloren	laten	gaan.	Deze	bedreiging	is	onder	meer	reëel	als	water-	 	
gebonden	bedrijven	gedeelten	van	jaagpaden	afsluiten;	ze	is	er	ook	bij	de	aanleg	van	nieuwe	wegen	en	spoorwegen	en	bij	de	afschaffing	
van spoorwegovergangen. 

naast het wegwerken van missing links op het netwerk moeten we zorgen voor de verbinding van het netwerk met toeristisch-recreatieve 
sites in de regio. we denken hier bijvoorbeeld aan de gavers in harelbeke en de aansluiting op het kanaal bossuit–kortrijk maar ook aan 
de site Lijsternest–tiegemberg en de aansluiting op de schelde.  

inrichten groene en blauwe assen

Een ander aandachtspunt vormt de kwalitatieve inrichting van de groene en blauwe assen en hun groenpolen. de oude spoorzates in de 
west-Vlaamse Leiestreek zullen de komende jaren door de provincie west-Vlaanderen worden heringericht conform de nieuwe huisstijl, 
waarbij zowel de wegverharding, het terreinmeubilair als de beplanting aandacht krijgen. Een gelijkaardig initiatief dringt zich op voor 
de blauwe assen. we moeten ook werk maken van de inrichting van recreatieve knooppunten langs het netwerk zoals bv. pompgebouw 
bossuit, transfo zwevegem, zwembad spiere, sluis ooigem, kop kanaal roeselare en kop kanaal kortrijk. 

selectief stimuleren van plezier- en passagiersvaart

we willen de infrastructuur in functie van de plezier- en passagiersvaart verder uitbreiden en verbeteren. het is daarbij wenselijk te   
kiezen voor infrastructuur die we voor meerdere recreatievormen kunnen gebruiken. 

we focussen op volgende acties:

 •	 Verdere	uitbouw	van	een	beperkt	aantal	kwaliteitsvolle	jachthaventjes:

	 	 	 •	 Sint-Eloois-Vijve

	 	 	 •	 Kortrijk	(Guido gezellepad en handelskaai)

	 	 	 •	 Wervik

	 	 	 •	 Deinze	(Brielmeersen)

	 	 	 •	 Izegem

	 	 	 •	 Kerkhove		

	 	 	 •	 Menen-Halluin	

	 	 	 •	 Ooigem



	 •	 Uitbouw	en verdere exploitatie van een beperkt aantal bijkomende aanlegplaatsen:

	 	 	 •	 Lauwe-Wevelgem

	 	 	 •	 Bossuit

	 	 	 •	 Deurle	(Stroomafwaarts	Leiebocht	Pêcheur)

	 	 	 •	 Zwevegem	(bij	Transfo)

	 	 	 •	 Roeselare

	 	 	 •	 Sint-Baafs-Vijve

	 	 	 •	 Kuurne

	 	 	 •	 Machelen-aan-de-Leie

	 	 	 •	 Ingelmunster
 
	 •	 Uitbouw	van	een	nieuwe	jachthaven	in	Harelbeke	als	alternatief	voor	het	verdwijnen	van	de	jachthaven	in	Kuurne;
 
	 •	 Verzekeren	van	het	recreatief	medegebruik	van	wachtsteigers	en	infrastructuur	gerealiseerd	binnen	het	Seine-Scheldeproject.

we pleiten eveneens voor ruimere bedieningsuren van de kunstwerken, het voorzien in voldoende informatie voor de recreant en het 
uitwerken van een product op vlak van riviercruises vanuit gent. de verdere versterking en opwaardering van de jachthaveninfrastructuur 
in gent is ook voor de Leiestreek van groot belang. 

bovenlokale recreatieve assen

De	2	 recreatieve	hoofdassen,	 Leie	en	Schelde,	kunnen	zich	naar	het	 voorbeeld	van	het	Parc	de	 la	Dêule	ontwikkelen	 tot	de	groene	
slagaders van de streek. om dit te realiseren moeten diverse aandachtsgebieden gelegen langs de Leie en de schelde ontwikkeld en/of 
uitgebreid worden: 

 Leie:

 	 	 	 •	 Leie	eiland de balokken wervik;

	 	 	 •	 Laag	Vlaanderen	Wervik	-	Menen;

	 	 	 •	 Posthoornhoek	Wevelgem-Lauwe;

	 	 	 •	 Heulebeekdomein	in	Kuurne	met	integratie	van	de	vlassites	Verschaeve	en	Sabbe;

	 	 	 •	 Site	Beaulieu	met	Zavelputten,	Oude	Leiemeander	Bavikhove	en	Ooigembos;

	 	 	 •	 Oude	Leiemeander	Sint-Baafs-Vijve;

	 	 	 •	 Oude	Leiemeanders	Grammene	-	Gottem;

	 	 	 •	 Vosselare	Put	en	Ooidonkmeersen	Bachte-Maria-Leerne;

	 	 	 •	 Latemse-	en	Keuzemeersen	en	Assels.
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 schelde:

	 	 	 •	 Avelgemse	meersen;

	 	 	 •	 Zevergemse	meersen.

 kanaal kortrijk-bossuit:

	 	 	 •	 Vaarttaluds	en	Orveytbos;

	 	 	 •	 Lettenhofpark.

 kanaal roeselare-Leie

	 	 	 •	 Mandelhoek	Ingelmunster.

1.2. Verder ontwikkelen van openluchtrecreatieve producten

fietsnetwerk

Nu	de	basisinfrastructuur	van	het	fietsnetwerk	Leiestreek	is	afgewerkt,	dienen	de	inspanningen	zich	te	focussen	op	het	onthaal	van	de	
fietsers,	de	verkeersveiligheid,	het	fietscomfort	en	de	ondersteunende	voorzieningen.	De	volgende	doelstellingen	stellen	we	voorop:

	 •	 Naast	het	wegwerken	van	missing	links	op	het	groen-blauw	netwerk	moeten	we	het	basisfietsnetwerk	optimaliseren	door		
	 	 een	aantal	nieuwe	fietsverbindingen	 te	maken,	door	bestaande	verbindingen	 te	 verleggen	en	door	barrières	op	 te	heffen	 
  (vb. verbindingen in vallei heulebeek-reutelbeek-geluwebeek en Mandel). 
 
	 •	 Aanpakken	van	knelpunten	inzake	verkeersveiligheid.	Het	fietsnetwerk	dwarst	een	hele	reeks	gewest-	en	gemeentewegen.	
  Een aantal daarvan is gevaarlijk en onvoldoende uitgerust met beveiligde oversteekplaatsen. de verkeersveiligheid op de
	 	 fietstrajecten	zelf	kan	plaatselijk	nog	worden	verbeterd	door	de	aanleg	van	gescheiden	fietspaden.	
 
	 •	 Verhogen	 van	het	 comfort	 van	de	fietspaden.	Uit	 onderzoek	 van	Westtoer	 blijkt	 dat	 fietsers	 veel	 belang	hechten	 aan	het	 
	 	 comfort	van	de	fietspaden.	Asfalt	is	het	meest	geschikt.	We	streven	best	naar	naadloze	fietspaden	(cfr.	Scandinavië)	zodat			
	 	 de	fietser	geen	hinder	ondervindt	van	dorpels,	rioolputjes	e.a.	
 
	 •	 Realiseren	van	fietsinrijpunten.	Om	het	onthaal	van	de	recreatieve	fietsers	beter	te	organiseren	is	er	nood	aan	goed		 	
	 	 gelokaliseerde,	goed	bereikbare	en	degelijk	uitgeruste	fietsinrijpunten.	Gratis	parking	vormt	een	belangrijk	element	binnen		

	 	 het	concept	van	de	fietsinrijpunten.





	 	 De	volgende	locaties	in	de	Leiestreek	komen	in	beeld	voor	de	ontwikkeling	van	een	fietsinrijpunt:
   

	 	 	 •	 Avelgem: pompgebouw bossuit

	 	 	 •	 Anzegem: tiegemberg/sint-arnolduspark

	 	 	 •	 Deinze:	gratis	parking	tussen	Brielmeersen	en	Brielpoort

	 	 	 •	 Dentergem:	Baliekouter	Wakken

	 	 	 •	 Gent:	domein	de	Ghellinck	(Zwijnaarde)

	 	 	 •	 Harelbeke:	De	Gavers

	 	 	 •	 Izegem:	Eperon	d’Or

	 	 	 •	 Ingelmunster:	Oud	Station	

	 	 	 •	 Kortrijk:	Nieuw	vlasmuseum

	 	 	 •	 Menen:	Jukeboxmuseum

	 	 	 •	 Meulebeke:	Domein	Ter	Borcht

	 	 	 •	 Moorslede:	Dadipark/'Torreke	Dadizele

	 	 	 •	 Oostrozebeke:	Mandelmeersen

	 	 	 •	 Roeselare:	WieMu

	 	 	 •	 Spiere-Helkijn:	Oud	Zwembad

	 	 	 •	 Waregem:	Veloods	(nieuwe	site)

	 	 	 •	 Wervik:	Tabaksmuseum

	 	 	 •	 Wielsbeke:	André	Demetshuis	(Sint-Baafs-Vijve)

	 	 	 •	 Zwevegem:	Transfo

	 •	 Realiseren	van	een	'Leiestreekfietsroute',	geënt	op	het	fietsnetwerk,	die	de	recreant	de	kans	biedt	om	in	2	dagen	het	beste		
  van de regio te verkennen. door de knooppuntenbewegwijzering te gebruiken, kan de route in twee richtingen gereden   
  worden. 
 
	 •	 Realiseren	van	een	langeafstandsfietsroute	die	de	Leie	van	bron	tot	monding	volgt	en	heroriënteren	van	de	bestaande		 	
  schelde-delta route naar eenzelfde concept voor de schelde.
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	 •	 Verhogen	van	de	belevingswaarde	van	fietsroutes	en	–netwerken.	Dat	kan	onder	meer	door:		
 

	 •	 Verfraaien	van	het	landschap;	

	 •	 Integreren	van	reca-zaken	langs	de	fietsparcours;

	 •	 Een	avontuurlijke	afwisseling	van	de	padenstructuur;

	 •	 Educatieve	en	informatieve	voorzieningen;

	 •	 Spelelementen;

	 •	 Origineel	terreinmeubilair;

	 •	 Integratie	van	(beeldende)	kunst	langs	fietsroutes	en	-netwerken;

	 •	 Het	industrieel	en	ander	erfgoed.

	 •	 Het	fietsnetwerk	uitrusten	met	ondersteunende	voorzieningen.	Fietsers	geven	in	enquêtes	aan	dat	er	te	weinig	zitbanken	en	
	 	 picknickplaatsen	zijn.	 Iets	meer	dan	de	helft	van	de	fietsers	 is	 immers	tussen	50	en	65	 jaar.	Ook	veilige	en	degelijke	fiets- 
  stallingen worden op prijs gesteld. 
 
	 •	 Ontwikkelen	 van	 nieuwe	 fietsproducten	 op	 het	 netwerk	met	 integratie	 van	 nieuwe	 technologieën.	 Beleving	moet	 hierbij	 
  centraal staan. Volgende thema's bieden mogelijkheden voor de Leiestreek: industriële ontwikkeling, de grens, de wieler- 
  cultuur, Leie Lekkerland en de Leieschilders. de producten moeten uitgewerkt worden in samenwerking met andere actoren  
  in de regio. 

fietsroutes

	 •	 Westtoer	wil	de	bestaande	lusvormige	fietsroutes	op	middellange	termijn	behouden	en	optimaliseren.	We	stellen	vast	dat	er		
  een aanzienlijke vraag blijft bestaan naar dit kwaliteitsproduct.
 
	 •	 Naast	de	twaalf	te	saneren	fietsroutes,	optimaliseert	Toerisme	Oost-Vlaanderen	op	middellange	termijn	de	bestaande	dertig		
	 	 lusvormige	fietsroutes.	De	trajecten	worden	bij	herdruk	daar	waar	nodig	verbeterd	en	samengelegd	met	de	fietsknoop-	 	
  puntentrajecten.
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wandelgebieden tussen Leie en schelde

westtoer wenst delen van het interfluvium tussen Leie en schelde te ontwikkelen als wandelgebied. we willen in deze gebieden het  
recreatief product verder ontwikkelen en het onthaal optimaliseren. 

aandachtspunten bij de inrichting van een wandelgebied zijn onder meer:
 

	 •	 Een	duidelijke	structuur: grote toegangspoorten, grote assen, verblijfsgebieden, doorgangsgebieden, knooppunten, attracties; 

 

	 •	 Uniformiteit	in	signalisatie,	onthaalbebording,	recreatieve	infrastructuur	e.a.;

 

	 •	 Het	spreiden	van	de	recreatieve	druk	in	het	gebied;

 

	 •	 Het	voorzien	van	lusvormige	recreatieve	routes	of	netwerken	die	het	hele	gebied	omvatten;

 

	 •	 Het	structureren	van	het bezoekersonthaal met bezoekerscentra, (dorps) onthaalpunten, infoborden e.a. 

de recreant moet deze gebieden gepresenteerd krijgen als ultieme tips voor een verrassend dagje wandelplezier in het groen.  
daarbij moet gezocht worden naar een identiteit (merk, imago) die we in de promotie kunnen uitspelen.

wandelnetwerken

	 •	 Verder	verfijnen	van	het	wandelnetwerk	Land	van	Mortagne	via	de	heropenstelling	van	buurtwegen,	het	wegwerken	van			
  'missing links' en het toegankelijk maken van private groen- en kasteeldomeinen.
 
	 •	 Verhogen	 van	 de	 belevingswaarde	 van	 het	 wandelnetwerk	 Land	 van	Mortagne	 door	 het	 landschap	 te	 verfraaien	 (groen- 
  aanplantingen), te zorgen voor een avontuurlijke afwisseling in de padenstructuur, informatieve en educatieve voor- 
  zieningen, spelelementen en terreinmeubilair aan te brengen.
 
	 •	 Realisatie	van	een	wandelnetwerk	op	en	rond	de	Tiegemberg:	het	Land	van	Streuvels.
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wandelroutes

	 •	 Te	onderzoeken	mogelijkheden	voor	wandelroutes	in	de	driehoek	Roeselare-Menen-Zwevegem-Deinze:	Preshoekbos/Groen		
  Lint zuid (kortrijk), de gavers (harelbeke), oude Leiemeander bavikhove/ooigembos (harelbeke-waregem-wielsbeke), balie- 
  kouter-ginste-ketelberg (dentergem-oostrozebeke-Meulebeke), Vlasvallei (gottem/grammene).
 
	 •	 Realiseren	van	een	wandelroute	gelinkt	aan	het	thema	kunst	in	de	Oost-Vlaamse	Leiestreek	(Roger	Raveelroute,	2011).

	 •	 Verder	verhogen	van	de	belevingswaarde	van	wandelroutes.

	 •	 Koppelen	van	het	wandelaanbod	aan	het	openbaar	vervoer	(ketenmobiliteit):	trein	en	bus	(Groene	Halte	wandelroutes).

	 •	 Gemeenten	ondersteunen	bij	het	ontwikkelen	van	een	lokaal	wandelrouteaanbod	in	tweede	lijn.

	 •	 Optimaler	vermarkten	van	het	wandelrouteaanbod.

	 •	 Integreren	van	nieuwe	technologieën	in	het	wandelproduct.	

Mountainbikeroutes

	 •	 Integratie	 van	 de	 verschillende	 types	 mountainbikeroutes	 tot	 één	 Vlaams	 BLOSO-routesysteem	 met	 een	 uniforme	 
  bewegwijzering en uniforme startborden en brochures. 

ruiterroutes

	 •	 In	stand	houden	en	optimaliseren	van	de	bestaande	Westtoer-ruiterroutes.	

	 •	 Vernieuwen	van	de	ruiterroutebrochures,	aanbieden	van	downloadbare	routefiches	en	integratie	van	GPS-coördinaten.	

	 •	 Binnen	het	kader	van	het	Parkbos	Gent	zijn	er	plannen	om	een	ruiternetwerk	te	realiseren.

autoroutes

	 •	 Westtoer	zal	de	bestaande	autoroutes	in	de	Leiestreek	(Rodenbachroute	en	Streuvelsroute)	in	stand	houden	tot	en	met	2012		
  en daarna de verkoop stopzetten en de bewegwijzering en de startborden verwijderen (toerisme oost-Vlaanderen heeft geen  
  autoroutes in de Leiestreek).



skeelerroutes

	 •	 Westtoer	zal	een	tiental	nieuwe	skeelerroutes	in	West-Vlaanderen	realiseren	waarvan	een	tweetal	in	de	Leiestreek.	Uitgave		
  van een brochure met de skeelerroutes.

in het algemeen pleiten we voor een actiever en meer geïntegreerd tragewegenbeleid in de Leiestreek. zeker wat betreft wandelen, 
paardrijden/mennen en mountainbiken vormt dit een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe recreatieve  
producten. we moeten alle gemeentes stimuleren om de ontwikkelde methodieken en instrumenten voor een actief tragewegen-  
beleid te gebruiken. het is van cruciaal belang dat buurgemeentes hierover afstemmen met elkaar. 
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1.3. inrichten van bovenlokale recreatiegebieden

provinciedomeinen

Een verdere uitbreiding en een kwaliteitsvolle inrichting van de provinciedomeinen dringt zich op. we moeten de activiteiten in de  
provinciedomeinen	diversifiëren	met	focus	op	recreatie:	paden	voor	wandelaars,	fietsers,	ruiters,	menners	en	mountainbikers,		
avonturensport	(vb.	Gavers),	joggingparcours,	fit-o-meters,	speelpleinen	met	een	regionale	uitstraling,	cafetaria,	blotevoetenpaden	e.a.	

recreatiedomeinen 

in de oost-Vlaamse Leiestreek is het bestendigen van het bovenlokale belang van de stedelijke recreatiedomeinen de brielmeersen 
(deinze) en blaarmeersen (gent) een vereiste. 

de west-Vlaamse Leiestreek telt met ter borcht (Meulebeke) en hernieuwenburg (wielsbeke) nog twee gemeentelijke recreatiedomeinen 
die een bovenlokale functie vervullen. beide moeten verder uitgebouwd worden. 

ontginningsplaatsen kunnen een nieuwe bestemming krijgen als recreatiedomein. zo kan bijvoorbeeld de kallemoeie (of papelenvijver) 
in nazareth uitgebouwd worden als waterskicentrum. de recreatieve herbestemming van ontginningsplaatsen kan een antwoord bieden 
op de grote vraag naar meer zwemmogelijkheden in openlucht. 

stadsrandbossen

Voor de dichtbevolkte Leiestreek pleiten we voor de realisatie van stadsrandbossen aansluitend bij regionaalstedelijke gebieden. 

prioritair uit te breiden stadsrandbossen zijn:

	 •	 Preshoekbos	(Kortrijk-Menen);

	 •	 Stadsrandbos	Roeselare;

	 •	 Stadsbos	Deinze	(Astene);

	 •	 Parkbos	Gent;

	 •	 Stadsbos	(Sint-Baafs-Vijve	-	Waregem).
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Kaart 8: Musea, industrieel erfgoed en infokantoren
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Krachtlijn 2
Versterken en uitbouwen van een netwerk van dagtoeristische attracties in de Leiestreek

2.1. inrichten en selectief vernieuwen van een kwalitatief museaal aanbod met toeristische potenties

optimaliseren bestaande attracties

Er wordt niet geopteerd voor het aantrekken van nieuwe grootschalige attracties in de Leiestreek maar wel voor het optimaliseren van 
bestaande attracties. 

	 •	 Vlasmuseum	(Kortrijk)

 het vlasmuseum verhuist van hoog kortrijk naar het centrum van de stad, naar een voormalig vlasverzendershuis langs de   
 Leie. zo zullen drie cultuurhistorische locaties (naast broelmuseum en kortrijk 1302) op een boogscheut van elkaar komen te  
 liggen. de Leie verbindt deze sites. het nieuwe Vlasmuseum krijgt een nieuwe verhaallijn en invulling met aandacht voor zowel  
 de nijverheid als de afgewerkte producten. het museum krijgt ook een toeristische onthaalfunctie voor de regio. Een nieuwe  
 meer hedendaagse naam kan de attractiviteit van het museum verhogen. 

	 •	 Kortrijk	1302	(Kortrijk)

 kortrijk 1302 is weinig interactief en ervaringsgericht. het is eerder een erfgoedmuseum met vooral een historische presentatie.  
 het grote publiek blijft weg.  de educatieve werking met middeleeuwse beleving is evenwel een succesverhaal. 
 Een heroriëntering naar belevingscentrum voor de geschiedenis van de stad met wisselende presentaties is hier aangewezen.  
 het  museum kan dienen als uitvalsbasis om de historische stad te leren kennen. 

	 •	 Broelmuseum	(Kortrijk)

 Er bestaan plannen om het museum een grondige facelift te geven. belangrijk hierbij is de creatie van meer depotruimte.  
 binnen het totaalconcept 'kunsteneiland buda' vormt het broelmuseum een belangrijk gegeven dat verder moet versterkt   
 worden. 

	 •	 WieMu	(Roeselare)
 de presentatie van het museum is onlangs vernieuwd maar blijft eerder klassiek museaal. Er is bovendien weinig ruimte voor  
 tijdelijke tentoonstellingen. Er bestaan plannen om het museum volledig te vernieuwen en de bestaande site uit te breiden  
 met een vernieuwd onthaalgebouw. zowel het inhoudelijk concept als de presentatie moet daarbij herbekeken worden. 
 de  wisselwerking tussen het polenplein en het museum en de verbinding met de winkelstraat en de grote Markt zijn aandachts-
 punten. 
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	 •	 Tabaksmuseum	(Wervik)

  het tabaksmuseum werd in 2003 vernieuwd. de huidige opstelling is hedendaags en aantrekkelijk maar is nog voor  
  verbetering vatbaar. de focus moet meer gelegd worden op de randpositie van het hedendaagse tabaksgebruik. de naam van het  
  museum is ook een belangrijk aandachtspunt. de fysieke link tussen het museum en het stadscentrum is onvoldoende   
  uitgewerkt.

	 •	 Borstel-	en	Schoeiselmuseum	in	nieuwe	site	van	Eperon	d'Or	(Izegem)

de huidige musea zullen ondergebracht worden in de voormalige schoenfabriek Eperon d'or. in deze industriële site zullen 
beide musea beter tot hun recht komen. bij het museum komt er een bezoekerscentrum voor izegem en de regio en een 
grand café. bij de verdere uitbouw van de site moet de focus liggen op de uitbreiding richting kanaal en de herinrichting 
van de voorkant van het gebouw. de werken kaderen in een ruimere visie op de opwaardering van izegem waarbij ook de  
stationsomgeving wordt aangepakt. 

focus op kunst in de oost-Vlaamse Leiestreek

het netwerk aan kunstmusea heeft een unieke aantrekkingskracht voor de oost-Vlaamse Leiestreek. we pleiten voor een verhoging 
van de dynamiek van de bestaande samenwerkingsverbanden en een ruimere publiekswerking. kleinschalige en tijdelijke initiatieven 
moeten we meer clusteren. door de individuele musea inhoudelijk en op vlak van programmatie beter op elkaar af te stemmen kunnen 
ze elkaar versterken. daarnaast kunnen we een win-win situatie creëren door recreatieve producten al dan niet tijdelijk te linken aan 
bezoekersattracties (vb. bezoekersattractie is vertrekpunt voor een route). 

het betreft volgende musea:

	 •	 Het	Museum	van	Deinze	en	de	Leiestreek	(Deinze)

	 •	 Museum	Dhondt-Dhaenens	(Deurle)

	 •	 Museum	Roger	Raveel	(Machelen)

	 •	 Museum	Gevaert	Minne	(Sint-Martens-Latem)

	 •	 Museum	Gustaaf	De	Smet	(Deurle)
 
het is ook van belang de nodige aandacht te besteden aan een synergie met de gentse kunstmusea en de kunsthuizen in de west-
Vlaamse Leiestreek (broelmuseum, buda, b-part,...). 





2.2. Verder ontsluiten van erfgoedsites voor toeristisch gebruik

Verdere uitbouw van het netwerk van industrieel erfgoed

het thema industrieel erfgoed biedt voor de Leiestreek heel wat mogelijkheden op het gebied van toeristische productontwikkeling. 
Een aantal sites moet verder uitgewerkt worden met focus op een ervaringsgerichte en interactieve aanpak:

	 •	 Transfo	(Zwevegem)

	 •	 Eperon	d'Or	(Izegem)

	 •	 Site	Roussel	met	jukeboxmuseum	(Menen)

	 •	 Vlassites	Sabbe	en	Verschaeve	(Kuurne)

	 •	 Oud	Zwembad	(Spiere)

	 •	 Rodenbach	(Roeselare)

	 •	 Molens	van	Deinze	(Deinze)

daarnaast zijn er in de Leiestreek nog een aantal interessante sites die over de potentie beschikken om uit te groeien tot toeristisch-
recreatieve knooppunten. we denken hierbij in eerste instantie aan de site dhondt in Menen die één van de best bewaarde en meest 
representatieve vlassites in de Leiestreek is.

het nieuwe vlasmuseum moet de trekker zijn bij de uitbouw van een regionaal netwerk van vlassites. hierbij is de doorverwijsfunctie van 
het museum van groot belang. Verder moet werk gemaakt worden van de openstelling van de verschillende sites. 
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Valorisatie van het bestaande bouwkundig erfgoed

Er moet aandacht gaan naar de zorg, toegankelijkheid en promotie van waardevol bouwkundig erfgoed dat toeristisch gevaloriseerd kan 
worden:

	 •	 Optimaliseren	van	de	toegankelijkheid	en	het	bezoekersonthaal	bij	het	Kasteel	Ooidonk	in	Deinze;	

	 •	 Uitwerken	van	een	productlijn	rond	de	middeleeuwse	geschiedenis	en	de	Graven	van	Vlaanderen	(vb.	O.L.Vrouwkerk	en	
  begijnhof kortrijk, kasteel van rumbeke en sint-salvatorkathedraal in harelbeke);

	 •	 Valorisatie	van	het	religieus	en	funerair	erfgoed	(vb.	Sint-Medarduskerk	in	Wervik,	Stedelijke	begraafplaats	in	Roeselare	en		
  kunstenaarsgraven in deurle en sint-Martens-Latem);

	 •	 Verdere	ontsluiting	van	het	militair	erfgoed	in	Menen.	

Verdere ontsluiting van het erfgoed m.b.t. de twee wereldoorlogen

beide wereldoorlogen hebben hun sporen nagelaten in de Leiestreek. het thema moet verder uitgewerkt worden met prioritaire  
aandacht voor:

	 •	 De	realisatie	van	een	bezoekerscentrum	bij	de	Amerikaanse	Begraafplaats	in	Waregem.	

de amerikaanse militaire begraafplaats flanders field in waregem is uniek in belgië. de uitbouw van het bezoekerscentrum 
bij de begraafplaats is cruciaal om de toeristische potenties van de site ten volle te kunnen benutten. bij de inrichting van het 
bezoekerscentrum zou de nadruk moeten liggen op de amerikaanse inbreng in de Eerste wereldoorlog en het slotoffensief  in 
1918. Vanuit deze laatste invalshoek kan het verband worden gelegd met andere begraafplaatsen en sites in de Leiestreek die te 
maken hebben met de gebeurtenissen in 1918.

 
naast dit bezoekerscentrum zijn volgende acties belangrijk:

	 •	 Ontsluiting	van	de	Duitse	Militaire	Begraafplaats	Menenwald	op	grondgebied	Menen-Wevelgem;

	 •	 Ontsluiting	van	de	relicten	op	en	rond	de	Kezelbergroute;

	 •	 Realisatie	van	een	reflectieruimte	bij	het	Oorlogsmemoriaal	in	Vinkt;

	 •	 Uitbouw	van	het	11	november	museum	in	Nazareth;

	 •	 Toeristische	valorisatie	van	de	Franse	Militaire	Begraafplaats	in	Machelen	aan	de	Leie.

60



Via moderne technologieën en thematische routes kunnen de meest markante verhalen van beide wereldoorlogen ontsloten worden 
voor het grote publiek. binnen het project 'de andere kant van het front' moet hiervoor een concreet concept uitgewerkt worden. dit 
concept kan als voorbeeld dienen voor andere gelijkaardige projecten.

2.3. Verder ontwikkelen van grootschalige attractieparken

in de Leiestreek kan alleen aviflora in ingelmunster tot de categorie van bezoekersattracties met regionaal belang gerekend worden. de 
attractiviteit van dit park kan verder verhoogd worden. de betrokkenheid van de gemeente is essentieel voor de kwaliteitsvolle uitbouw 
van het park. 

gezien het beperkte aanbod in de regio is de komst van een nieuwe attractie (all weather) in het vroegere dadipark wenselijk. 
Een dergelijke attractie is een meerwaarde voor recreatief gebruik door de inwoners van de regio zelf en door toeristen van buitenaf. 

2.4. bezoekersbeheer in kleinere dorpen

sommige kleine dorpen (vooral in de oost-Vlaamse Leiestreek) worden geconfronteerd met een overdruk van recreanten en toeristen.  
in deze dorpen moet de nodige aandacht gaan naar een gericht beheer van bezoekers. belangrijke elementen hierbij zijn:

	 •	 Voldoende	parkeerplaatsen;

	 •	 Goed	bezoekersonthaal;

	 •	 Spreiding	van	bezoekers	in	tijd	en	ruimte;

	 •	 Goede	ontsluiting	van	het	aanwezige	erfgoed.

Een aantal dorpen in de west-Vlaamse Leiestreek (bvb. sint-baafs-Vijve, tiegem, bossuit en spiere) beschikken over het potentieel om 
dagtoeristisch verder te worden uitgebouwd. naast bovenstaande aandachtspunten dient bij hun ontwikkeling te worden voorzien in:

	 •	 Een	eenduidige	en	gerichte	promotie;

	 •	 De	organisatie	van	imago-ondersteunende	evenementen;

	 •	 Een	kwaliteitsvolle	inrichting	van	de	publieke	ruimte;	
 
	 •	 Een	gevarieerd	horeca-aanbod.
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Krachtlijn 3
Versterken van het (dag)toeristisch potentieel van steden in de Leiestreek

de individuele positionering van steden zorgt voor een meerwaarde voor de regio als geheel. de regiowerking kan hierbij een   
ondersteunende rol op zich nemen. 

Levendige steden

Een aantal steden in de Leiestreek heeft potenties op het vlak van shopping en dagtoerisme. om dit potentieel te versterken moet de  
mix aan aantrekkelijke leisure elementen verder ontwikkeld worden. we stellen hier het volgende voor:

	 •	 Verder	ontwikkelen	en	vernieuwen	van	het	museaal	aanbod;

	 •	 Ontsluiten	van	het	cultuurhistorisch	erfgoed	op	een	attractieve	en	belevingsvolle	manier;

	 •	 Verhogen	van	de	diversiteit	en	de	attractiviteit	van	het	winkel-	en	horeca-apparaat;

	 •	 Verder	uitwerken	van	het	aanbod	op	vlak	van	culinair	en	gastronomisch	genieten	met	focus	op	Jong	Keukengeweld,	Vergeten		
  gerechten en leuke eetcafés;

	 •	 Verhogen	 van	 de	 beeldkwaliteit	 en	 de	 beleving	 van	 de	 stedelijke	 publieke	 ruimte	 door	 middel	 van	 stadsvernieuwings- 
  projecten;

	 •	 Verbeteren	van	het	toeristische	onthaal;

	 •	 Ontwikkelen	van	attractieve	en	levendige	waterfronten;

	 •	 Verhogen	van	de	bereikbaarheid	en	de	mobiliteit	in	kernen;

	 •	 Verbeteren	van	de	marktconformiteit	van	het	logiesaanbod;

	 •	 Organiseren	van	imago-ondersteunende	evenementen.	





Specifiek	voor	Roeselare	leggen	we	het	accent	op	volgende	acties:

	 •	 Heraanleg	Polenplein	en	vernieuwing	Wiemu;

	 •	 Realisatie	nieuwe	onthaalinfrastructuur	bij	Wiemu;

	 •	 Verdere	uitbouw	site	Rodenbach	binnen	de	context	van	'Smaak	en	voeding';

	 •	 Opwaardering	omgeving	kop	van	kanaal	en	wijk	Krottegem;

	 •	 Cultuurtoeristische	invulling	van	het	historische	Stadhuis	bij	de	uitbouw	van	een	nieuw	administratief	centrum;

	 •	 Verdere	ontwikkeling	en	uitbouw	van	het	Sterrebos	in	samenhang	met	het	stadsrandbos	en	het	project	Vrouwen	van	
  Vlaanderen;

	 •	 Versterken	van	het	shoppingapparaat.

positioneren van kortrijk als toeristische stad

kortrijk beschikt over een mix van aantrekkelijke 'leisure' elementen. kortrijk moet nog meer gepositioneerd worden als een leuke, 
eigentijdse bestemming voor dagtoerisme of een weekendje weg:

	 •	 Optimaliseren	van	het	museaal	aanbod,	valoriseren	en	ontsluiten	van	het	aanwezige	bouwkundig	erfgoed;

	 •	 Inrichten	van	de	stedelijke	publieke	ruimte	met	het	oog	op	het	verhogen	van	de	beeldkwaliteit	en	de	beleving	van	de	
  bezoekers;

	 •	 Ontwikkelen	van	historisch	Kortrijk	als	een	gezellige	stadswijk	met	een	expliciete	verbinding	naar	het	Begijnhofpark,	de		 	
  broeltorens en het overbekeplein;

	 •	 Verder	uitwerken	en	promoten	van	Buda	Kunsteneiland	met	de	Buda	Fabriek	en	het	Broelmuseum	als	centrale	elementen;

	 •	 Ontwikkelen	van	een	permanent	te	bezoeken	aanbod	op	vlak	van	design;

	 •	 Versterken	van	het	shoppingapparaat;

	 •	 Uitwerken	van	een	beperkt	aantal	toeristische	events;
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	 •	 Ondersteunen	van	de	verblijfsmogelijkheden:

  	 •	Vernieuwen,	herpositioneren	en	thematiseren	van	het	bestaande	hotelaanbod;

		 	 •	Stimuleren	van	kleinschalig	karaktervol	logies	(gastenkamers	en	kleine	hotels);

	 	 	 •	Realisatie	van	een	nieuwe	jeugdherberg	op	de	huidige	site	van	het	Groeningeheem.

	 •	 Versterken	van	de	link	tussen	Kortrijk-centrum	en	Hoog-Kortrijk	(XPO,	Kinepolis);

	 •	 Uitbouw	cultuurtoeristische	as	langs	de	Leie	met	Buda,	Vlasmuseum	en	historisch	Kortrijk.	

Krachtlijn 4
Het evenementenbeleid in de Leiestreek toeristisch valoriseren

we moeten bestaande topevenementen als waregem koerse en interieur aanwenden om de naamsbekendheid van de regio te vergroten. 
het moet een statement zijn dat er grote evenementen 'in de Leiestreek' georganiseerd worden.

de verschillende wielerwedstrijden kunnen toeristen van buiten de regio aantrekken. deze evenementen dragen bij tot de naams-
bekendheid van de regio. denken we maar aan wat de ronde van Vlaanderen betekent voor de Vlaamse ardennen. naast deinze, 
Wevelgem,	Kuurne,	Harelbeke	en	Waregem	dient	ook	Roeselare	zich	hier	te	profileren.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	de	verdere	organisatie	
van het natourcriterium. 

daarnaast is het belangrijk om de organisatie van bijzondere tentoonstellingen en tijdelijke evenementen te stimuleren. hierbij kan 
gedacht worden aan een muziekfestival voor harmonies, brassbands en fanfares in het kader van harelbeke Muziekstad. bestaande 
events zoals het gallo-romeins weekend in wervik kunnen ook sterker uitgespeeld worden in het bovenlokaal aanbod. dit kan een boost 
betekenen voor de attracties en de bekendheid van de regio. aandachtspunt hierbij is een goede spreiding van de initiatieven. 

Enkele herdenkingsjaren kunnen we gebruiken om het evenementenaanbod in de Leiestreek te versterken. we denken hierbij aan de 
150ste verjaardag van het kanaal roeselare-Leie en de 100ste verjaardag van de eerste belgische tourzege door odiel defraye in 2012, de 
100ste verjaardag van transfo en de ronde van Vlaanderen, 300 jaar grens met frankrijk en de 75ste editie van gent-wevelgem in 2013 
en de herdenking van 100 jaar grote oorlog in de jaren 2014-2018.

Verder moet toerisme Leiestreek in overleg met diverse partners minstens één bovenlokaal evenement helpen ontwikkelen. Mogelijke 
onderwerpen zijn hier actuele kunst en (product) design en industrieel erfgoed.
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Krachtlijn 5
Versterken van de logiescapaciteit in het leisure-segment

de Leiestreek heeft in vergelijking met de belangrijkste toeristische regio's in Vlaanderen een beperkt logiesaanbod. wel is er een duide-
lijke groeidynamiek te constateren.

Verder ontwikkelen van het kleinschalig logiesaanbod met focus op:

	 •	 Het	kwaliteitsvol	en	landelijk	aanbod	in	de	Oost-Vlaamse	Leiestreek	en	de	West-Vlaamse	Scheldestreek;

	 •	 Het	aanbod	in	Kortrijk,	Roeselare	en	de	andere	steden	in	de	Leiestreek.

Vergroten van het aanbod voor toeristisch kamperen:

	 •	 Ontwikkelen	van	een	kleinschalige	camping	op	de	Balokken;

	 •	 Herlocalisatie	van	de	camping	in	Waregem	naar	de	Leie	in	Sint-Eloois-Vijve;

	 •	 Aanleggen	van	voorzieningen	voor	kampeerauto's	in	verschillende	gemeentes.

grootschalig logies voor meetings en zakentoerisme complementair inzetten voor leisure. door het logies ook voor leisure in te zetten en 
te promoten kunnen we de rendabiliteit van de ondernemingen verhogen.

het jeugdlogies is relatief goed vertegenwoordigd in de regio en kende een opmerkelijke kwaliteitsverbetering die met de nieuwe jeugd-
herberg in kortrijk een nieuwe impuls zal kennen. dit biedt opportuniteiten om meer jongeren aan te trekken voor een vakantie in de 
regio.
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Krachtlijn 6
Valorisatie van de troeven op vlak van MicE

de Leiestreek telt een ruim en gevarieerd gamma aan locaties voor de meetingindustrie maar het aanbod is fragmentair en weinig  
overzichtelijk. we focussen hierbij op volgende elementen:

	 •	 Ontwikkelen	van	gespecialiseerde	infrastructuur	met	bijzondere	aandacht	voor	Kortrijk	XPO	en	de	MICE-as	op	Hoog	Kortrijk,		
  de verdere uitbouw van waregem Expo en de toekomstplannen van de schiervelde site in roeselare;
 
	 •	 Ondersteunen	van	special	venues:	Transfo	en	hippodromen	van	Kuurne	en	Waregem,	...;

	 •	 Corporate	hospitality	in	musea	en	erfgoedlocaties	(kerken,	stad-	en	gemeentehuizen	met	historisch	karakter,	...)	waarbij	een		
  bijzondere rol is weggelegd voor het nieuwe Vlasmuseum waar het ondernemende dna van de streek centraal zal staan;

	 •	 Aantrekken	van	een	nieuw,	relatief	grootschalig	(congres)hotel	op	Hoog-Kortrijk	en	van	een	budgetvriendelijk	hotel	dat		 	
  meerdere doelgroepen kan aanspreken (jeugd, sportgroepen, bedrijven die incentives organiseren) op transfo;

	 •	 Ontwikkelen	van	XIM	tot	uniek	aanspreekpunt	voor	organisatoren	van	MICE	in	de	West-Vlaamse	Leiestreek	en	het	verzekeren		
  van de afstemming met gent-congres voor de MicE-werking in de oost-Vlaamse Leiestreek. 
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Krachtlijn 7
Uitwerken van een goed gestructureerd onthaal in de Leiestreek

de Leiestreek moet de bezoekers alle informatie bieden die zij nodig hebben. dit kan door een persoonlijk onthaal bij de diensten voor 
toerisme maar ook in musea, attracties of logiesuitbatingen.  we moeten komen tot een netwerk van infokantoren en -punten waarbij 
zowel onthaal als beleving aangeboden wordt.

uitbouwen van een netwerk van infokantoren

	 •	 A-kantoor:	Kortrijk

	 •	 B-kantoren:	Wervik,	Menen,	Roeselare,	Waregem,	Bossuit,	Deinze,	Izegem	en	Harelbeke

	 •	 Gemeentelijke	infopunten	(bv.	bij	stadhuizen,	musea	en	andere	bezoekersattracties)

naast bovenstaand netwerk is het voor de Leiestreek van belang om een kwaliteitsvol toeristisch onthaal in gent te realiseren: gent kan 
begin- en eindpunt zijn om de Leiestreek te verkennen. 

Verzekeren van een professioneel onthaal

Een verdere professionalisering van de bestaande infokantoren is noodzakelijk. daarnaast is de vorming van het baliepersoneel ook een 
belangrijk aspect voor het toeristisch onthaal in de regio. nieuwsbrieven, studiedagen, introductiepakketten, ... bieden hier mogelijk-
heden.

de krachten op vlak van gidsenwerking nog meer bundelen

gidsen vormen een cruciale schakel in het onthaalnetwerk van de Leiestreek. we moeten ervoor zorgen dat de instroom van nieuwe 
gidsen beter georganiseerd wordt en dat er een kader komt voor de vorming van de erkende gidsen. de bestaande gidsenverenigingen 
in de regio zijn hier de uitgelezen partners. aan west-Vlaamse zijde is het aangewezen de gidsenopleiding afwisselend in kortrijk en  
roeselare te organiseren. daarnaast is er afstemming nodig tussen het specialisatiejaar Leiestreek dat door syntra west wordt  
aangeboden en de Leiestreek module(s) die in het specialisatiejaar gent zit(ten) vervat. gidsen moeten sowieso een minimaal inzicht 
verwerven in de regio als geheel. het bundelen van relevante informatie over de regio vormt een belangrijk aandachtspunt waar met de 
verschillende actoren moet worden op ingezet. daarnaast is het van belang dat gidsenwerking zich niet beperkt tot enkele steden maar 
dat we werk maken van een gebiedsdekkend netwerk. 

we moeten doordacht inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld greeters en verhalenvertellers. ze kunnen door de erkende 
gidsen als een bedreiging worden ervaren. complementair werken moet hier echter het basisprincipe vormen. 
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DEEL 2. MArKETinG

deze actiegerichte strategie is opgesteld rekening houdende met de keuzes die gemaakt zijn in de marktstrategie (stap 4). 

Krachtlijn 1
Verhogen van de naamsbekendheid van de regio

de Leiestreek is nog te weinig gekend als toeristisch-recreatieve regio. we moeten de regio letterlijk nog op de markt zetten. het is hier 
niet de bedoeling om een globale, eenduidige positionering  uit te werken maar wel om de bekendheid van de regio te vergroten. dit 
willen we realiseren vanuit het principe van 'Endorsed marketing'. het huidige raveellogo kan behouden blijven. het is een sterke   
signatuur die verwijst naar het element dat de streek verbindt: het water. het logo heeft door de karakteristieke raveel-look ook   
een eigen uitstraling. 

het merk van de Leiestreek dienen we zoveel mogelijk te gebruiken. het moet de ambitie zijn om in elke uiting het merk en het logo 
van de Leiestreek te gebruiken, ook al is ze niet in eerste instantie op branding gericht. op deze manier kan de Leiestreek meer bekend 
worden gemaakt vanuit concrete aanbiedingen die een signatuur Leiestreek krijgen.

Volgende acties zijn belangrijk:

	 •	 Campagnes

het promotiebudget dat toerisme Leiestreek ter beschikking heeft, volstaat niet om op eigen kracht grootschalige promotie-
campagnes te voeren. regio-overschrijdende campagnes kunnen hier een oplossing bieden. 

	 •	 Pers	en	media

het is voor de Leiestreek van belang om de lokale bevolking te bereiken. dat kan door de regionale pers te bewerken en te streven 
naar kwalitatieve publicaties in regionale magazines. daarnaast is een goede samenwerking met de regionale televisie in west- 
en oost-Vlaanderen en met de regionale radiozenders prioritair. 

	 •	 Beurzen	en	evenementen

De	Leiestreek	moet	 inzetten	op	een	aantal	nichebeurzen	die	 specifieke	doelgroepen	aantrekken.	Algemene	publieksbeurzen	 
zorgen steeds minder voor de nodige return. daarnaast zijn grote evenementen belangrijk om de naamsbekendheid van de regio 
te verhogen. de Leiestreek moet mee communiceren over deze evenementen en de organisatie van bijzondere tentoonstellingen 
en tijdelijke evenementen stimuleren. de organisatie van een terugkerend regionaal evenement is een belangrijke uitdaging 
voor de Leiestreek.
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	 •	 Internet

de website moet vernieuwd worden tot een wervende referentiesite. we streven hier naar gebruiksvriendelijkheid, integratie van 
nieuwe technologieën, externe databanken, consumer generated content en sociale media. de website moet goed gelinkt zijn 
met de online communicatietools van belangrijke publieke en private actoren in de regio. 

	 	 	 •	Online	promotie	en	CRM	(Customer	Relations	Management)

  het ontwikkelen van creatieve marketingcampagnes zal zorgen voor meer bezoekers op de website en het bereiken  
  van een groter én trouwer publiek.

	 	 	 •	CRM
	 	 	 We	willen	herhaalbezoek	stimuleren	door	te	werken	op	‘klantentrouw’:	de	klanten	die	we	al	hebben,	enthousiaster		
   maken. tegelijk moet het klantenbestand blijven aangroeien. we zullen in al onze acties streven naar een groei in  
   relevante  contactgegevens. 

	 	 	 •De	E-nieuwsbrief
   nu schrijven we vooral algemene mails. Met de crM-database kunnen we echter persoonlijke interesses   
   bijhouden, wat ons moet toelaten om klantgerichter en individueler te werken. we moeten streven naar een mix  
   van 'generalistische' en 'thematische' mails.

	 	 	 •	Effectieve	'webverstising'	staat	en	valt	met	goede	banners.	
   Met een goede banner, kunnen we bezoekers naar de site trekken, onze producten verkopen of op een andere   
   manier respons genereren. de positie van de banner op de website is ook een factor die het succes van bannering  
   bepaalt. 

	 	 	 •	Search	Engine	Promotion	via	SEO	en	SEA.	
   Voor sEo (search Engine optimalisation) is het van belang dat we de webpagina's zo opstellen dat ze vlot en  
   automatisch kunnen gevonden worden door verschillende zoekmachines. Een andere mogelijkheid is om op zoek- 
   machines te adverteren (sEa of search engine advertising) bvb. aan de hand van google adwords. 

	 	 	 •	Link	exchange	
   dit is het uitwisselen van de url van de website met de websites van partners. hoe meer sites naar de website  
   van de regio linken, hoe beter de positie van deze site in zoekmachines zoals google.



Krachtlijn 2
inzetten van een gedifferentieerde communicatiemix

De	Leiestreek	moet	een	gedifferentieerde	communicatiemix	inzetten	om	de	verschillende	producten	beter	te	promoten	naar	specifieke	
doelgroepen.

	 •	 Drukwerk

de pocket Leiekantjes was jarenlang het belangrijkste communicatie-instrument voor de regio. de brochure heeft echter geen 
wervend karakter en biedt een geringe meerwaarde. de Leiestreek wil daarom een aantal nieuwe communicatie-instrumenten 
ontwikkelen:

	 	 	 •Een	nieuwe	topogids	voor	wie	de	Leiestreek	van	bron	tot	monding	wil	verkennen.	Dit	gebeurt	bij	voorkeur	in		 	
   samenwerking met franse partners en/of  met een gespecialiseerde uitgeverij. 

	 	 	 •	Inspiratiebrochures	zoals	bijvoorbeeld	de	seizoensbrochure	die	in	2011	verdeeld	werd.
 
	 	 	 •	Een	wervende	toeristische	kaart	met	een	overzicht	van	de	recreatiemogelijkheden	in	eigen	streek.

	 	 	 •	Thematische	publicaties	rond	een	beperkt	aantal	regionale	thema's.	Die	kunnen	ook	een	tijdelijk	karakter	hebben	
   (vb. naar aanleiding van 100 jaar grote oorlog).

	 	 	 •	Andere	publicaties	die	zich	richten	naar	de	eigen	bevolking.	Daarvoor	bundelen	we	best	onze	krachten	in	boven-	
   lokale projecten en met actoren die actief zijn op het vlak van omgevingsrecreatie. 

	 •	 Internetmarketing
  ontwikkeling van een nieuwe website met integratie van sociale media en een krachtige crM-benadering zoals eerder    
  beschreven. 

	 •	 Samenwerking	met	gespecialiseerde	media
  de regiowerking moet zich positioneren als bevoorrechte partner voor het aanleveren van content voor toeristische maga- 
  zines en reisgidsen. daarnaast moeten we samenwerken met Vlaanderen Vakantieland en plattelandstoerisme in Vlaanderen  
  voor de promotie van korte vakanties. 
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Krachtlijn 3
Een specifieke promotiestrategie voor MicE

We	willen	de	Leiestreek	uitbouwen	als	een	kwaliteitsvolle	bestemming	voor	de	meetingmarkt.	De	specificiteit	van	deze	markt	vraagt	om	
een	geheel	andere	aanpak	die	voor	de	West-Vlaamse	Leiestreek	in	eerste	instantie	binnen	de	vzw	XIM	verder	dient	uitgewerkt	te	worden.	
Volgende hoofdlijnen zijn hierbij belangrijk:

	 •	 Ontwikkeling	van	gepaste	online	instrumenten

hoewel het de eerste jaren zeker nog aangewezen is een beperkt gedrukt instrumentarium te voorzien moet de nadruk op   
internet en mobiele toepassingen liggen. 

	 •	 Opzetten	van	een	“hosted	buyers”	werking

Een belangrijk onderdeel van de promotiestrategie voor MicE moet erin bestaan om potentiële organisatoren uit te nodigen en 
een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen.   

	 •	 Zichtbaar	aanwezig	zijn	op	gespecialiseerde	events
deelname aan gespecialiseerde beurzen zoals EMif (brussel) of EibtM (barcelona) is bijzonder duur en de meerwaarde is beperkt. 
de beoogde doelgroep kan beter worden bereikt door een stand en visuals op netwerkevenementen.

	 •	 Ontwikkeling	van	een	meeting	gids

deze gids moet alle praktische informatie met betrekking tot het aanbod in de regio bevatten. het instrument kan ingeschakeld 
worden als prospectietool voor decisionmakers. het is hierbij belangrijk om het aanbod als één geheel te presenteren. 
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Krachtlijn 4
Ontwikkelen van het concept 'toeristische steden' op Vlaams niveau

we zien op basis van overnachtingscijfers dat er een groeiende markt is voor een mini-citybreak in steden zoals kortrijk. om deze evolutie 
te kunnen doortrekken moet Vlaanderen een promotioneel kader creëren waarin toeristische steden zoals kortrijk kunnen uitgespeeld 
worden als stedelijk product. deze toeristische steden zijn een complementair product van de 5 kunststeden, antwerpen, Mechelen, 
Leuven, brugge en gent.

Krachtlijn 5
Versterken van de interne marketing

Netwerking	tussen	private	en	publieke	partners	draagt	bij	tot	een	sterke	samenhang	van	de	regio.	Dit	is	voor	een	gediversifieerde	regio	
als de Leiestreek van groot belang. we moeten de actoren blijven mobiliseren via ontmoetingsmomenten en vorming op vlak van het 
toeristisch-recreatief product in de Leiestreek. daarnaast moeten we nieuwe initiatieven opstarten om het netwerk van toeristisch-
recreatieve ondernemers in de Leiestreek te versterken. 
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DEEL 3: OrGAnisATiE

Krachtlijn 1 
Optimaliseren van de vzw-werking van Toerisme Leiestreek

de vzw-werking van toerisme Leiestreek biedt voordelen door de hoge betrokkenheid van steden en gemeenten, de eigen rechtspersoon-
lijkheid en faciliteert het provinciegrensoverschrijdend werken. Een verdere optimalisatie van de vzw blijft een aandachtspunt.

Verhogen	van	de	efficiëntie	van	de	vzw

Er	moeten	efficiëntiewinsten	worden	geboekt	 in	het	beheer	 (boekhouding,	administratie)	 en	het	bestuur	 (bestuursorganen	en	over-
legstructuren) van de vzw. beleidsbeslissingen moeten door de raad van bestuur genomen worden en het dagelijks bestuur moet een 
hoofdzakelijk uitvoerende functie hebben met het oog op het vlot functioneren van de vzw.   

hogere betrokkenheid van lokale en provinciale partners

de aanwezigheid van toerisme oost-Vlaanderen en westtoer in het dagelijks bestuur van toerisme Leiestreek is een essentieel element. 
naast de formele organen moeten we het bestaande ambtenarenoverleg responsabiliseren: beleidsvoorbereidend werk kan het best op 
dit niveau gebeuren. 

Krachtlijn 2
coördineren van de diversiteit van de regio op organisatorisch vlak 

Verhogen van de afstemming en interactie tussen de regionale werking en de bovenlokale clusterwerking

belangrijk hier is de afstemming van de activiteiten en van de budgetten van het regionale en bovenlokale niveau. beide niveaus zijn 
zeer waardevol maar moeten complementair aan elkaar zijn. de bovenlokale clusterwerking voor de oost-Vlaamse Leiestreek moet op 
één	lijn	gebracht	worden	met	de	deelgebieden	zoals	die	door	Toerisme	Leiestreek	gedefinieerd	zijn.	Het	optimaliseren	van	de	boven-
lokale clusters is een belangrijke factor voor een algemeen gedragen positionering van de Leiestreek. 
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Coördinerende	rol	voor	de	regiowerking

De	regiowerking	blijft	het	coördinerend	orgaan	op	regionaal	niveau.	Daarnaast	is	een	nauwe	betrokkenheid	bij	de	leisure	organisaties	op	
subregionaal niveau (voornamelijk de bovenlokale toeristische samenwerkingsverbanden en toerisme kortrijk) en bij de MicE-werking 
op	regionaal	niveau	(vzw	XIM)	een	must.	Op	termijn	wordt	de	MICE-werking	van	de	vzw	XIM	best	geïntegreerd	in	de	regiowerking.

tot slot is een goede afstemming tussen het beleid van de provincies noodzakelijk. hiertoe moeten beide pto's minstens één keer per 
jaar overleggen met betrekking tot de werking in de regio. 

Krachtlijn 3
Mobiliseren van de private sector

Voor toerisme Leiestreek is het belangrijk om strategische samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met relevante private actoren. Eén 
van de mogelijkheden hiertoe is het lidmaatschap van private leden in toerisme Leiestreek (al dan niet met raadgevende stem). dit kan  
dankzij het recente decreet op de toeristische samenwerkingsverbanden. 

zo zijn mogelijk: deelname van private partners aan informele overlegorganen, oprichten van werkgroepen, organiseren van ontmoe-
tingsmomenten, netwerkmanagement en nieuwe initiatieven van (of met inbreng van) de sector. het is daarbij de bedoeling om nieuwe 
evoluties op te volgen en om complementariteit te ontwikkelen. 

Krachtlijn 4
investeren in (grensoverschrijdende) samenwerking en ondersteuning

toerisme Leiestreek en haar partners moeten blijvend inzetten op het aantrekken van Europese projecten. bijzondere aandacht gaat naar 
grensoverschrijdende projecten met Lille Métropôle en wallonie picarde (ook langs de schelde tot aan Valenciennes). in frankrijk moeten 
we	een	draagvlak	creëren	voor	het	realiseren	van	een	groen-blauw	netwerk	(met	focus	op	fietsers).		

daarnaast moeten we oog hebben voor het aangaan van strategische allianties met andere beleidsniveaus en -domeinen en andere 
regio's (vb. groene sporen, stadslandschap west-Vlaams hart, plattelandsproject Leie-schelde, poLs, terf, overleg cultuur, Vlaamse   
ardennen, ...).   

de (mogelijke) rol van het openbaar vervoer bij toeristisch-recreatieve verplaatsingen verdient bijzondere aandacht. Er moet worden 
overlegd met de maatschappijen in kwestie om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer in de Leiestreek ook op toeristisch-recreatief 
vlak een volwaardig alternatief voor de auto vormt.

de Leiestreek moet betrokken worden bij strategische projecten van andere beleidsdomeinen met een directe impact op toerisme en 
recreatie in de regio. we denken hierbij aan het seine-schelde project en het project parkbos gent.
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Krachtlijn 5
Meer aandacht voor toerisme op lokaal niveau

het lokale niveau is essentieel voor de verdere toeristisch-recreatieve uitbouw van de regio. Er moet dan ook voldoende aandacht 
worden besteed aan het toerisme op lokaal niveau. uiteraard geldt dit in de eerste plaats voor het lokale niveau zelf (mankracht en 
middelen vanuit de lokale besturen) maar ook andere beleidsniveaus (waaronder het Vlaamse niveau) kunnen het lokaal toerisme 
extra ondersteunen en de professionele werking bevorderen. we denken hierbij aan incentives zoals die in andere beleidsdomeinen 
(bvb. sport en cultuur) in het verleden werden voorzien. 
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DEEL 4: KEnnisOnTWiKKELinG

de acties rond kennisontwikkeling moeten ervoor zorgen dat het beleid voor toerisme en recreatie in de Leiestreek verder opgevolgd en 
gestuurd blijft door relevant onderzoek en door dataverzameling. 

Krachtlijn 1
Opvolgen van strategische indicatoren over omgevingsrecreatie en toerisme in de Leiestreek 

Acties:

	 •	 Uitwerken	en	publiceren	van	een	jaarlijks	trendrapport	voor	toerisme	en	recreatie	in	de	Leiestreek	met	opvolging	van	de			
  resultaten van het beleidsplan.

   strategische indicatoren die zo jaarlijks worden opgevolgd zijn:

	 	 	 •	de	ontwikkeling	van	het	logies-,	reca-	en	attractieaanbod

	 	 	 •	de	evoluties	in	de	vraag	naar	logies	opgesplitst	naar	doel,	logiesvorm	en	herkomst
   
	 	 	 •	de	evoluties	in	bezoekersaantallen	van	attracties

	 	 	 •	de	evoluties	in	gebruikers	op	de	fietsnetwerken	

	 	 •	Opvolgen	van	het	dagtoeristisch	gedrag	van	de	Vlamingen/Belgen	in	Vlaanderen	en	meer	specifiek	in	de	Leiestreek

  sinds 2010 loopt er een panelonderzoek naar het daguitstappengedrag bij een steekproef van Vlamingen. alle provinciale  
	 	 toeristische	organisaties,	het	Vlaams	Steunpunt	voor	Toerisme	en	Recreatie	en	Toerisme	Vlaanderen	financieren	dit		 	
  onderzoek. doel van het onderzoek is inzicht verwerven in het gedrag van Vlamingen bij daguitstappen. tegen juni 2011   
  verwachten we de resultaten van dit onderzoek. Vraag is of we resultaten zullen bekomen voor de Leiestreek op zich. 

  het aantrekken van dagtoerisme is een strategische doelstelling voor de Leiestreek. het is belangrijk om de acties daarrond  
  af te stemmen op de resultaten van dit onderzoek. dit onderzoek zal ondermeer het belang van attractiepunten, shoppen  
	 	 en	fietsen	voor	Vlaamse	dagtoeristen	aangeven.	

 we willen dit onderzoek om de 3 jaar herhalen (dus ook in 2013 en 2016). westtoer en toV willen zich hiervoor engageren.  
	 Toch	zal	het	alleen	kunnen	doorgaan	als	ook	de	andere	provincies	of	andere	partners	zich	financieel	engageren.	
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	 •	 Opvolgen	van	het	profiel	en	het	gedrag	van	de	vakantiegangers	in	commercieel	logies	in	de	Leiestreek

 twee grootschalige onderzoeken rond het gedrag van vakantiegangers in de Vlaamse regio's kunnen een licht werpen op hun  
	 profiel,	gedrag	en	motivaties.	Een	vergelijking	van	de	Leiestreek	met	andere	regio's	zal	daarbij	mogelijk	zijn.

 het gaat om:

		 	 •	Een	onderzoek	bij	vakantiegangers	in	plattelandslogies	in	Vlaanderen.	Een	beperkte	steekproef	in	de	Leiestreek		
		 	 kan	inzicht	geven	in	profiel,	gedrag	en	motivaties	van	vakantiegangers.	De	resultaten	worden	verwacht	tegen	voor-	
		 	 jaar	2011.	Europa,	de	provinciale	toeristische	organisaties	en	de	vzw	Plattelandstoerisme	in	Vlaanderen	financieren		
   dit onderzoek. het gaat hier om een herhaalonderzoek; het liep reeds in 2004 wat een vergelijking mogelijk maakt. 

	 	 •	Een	onderzoek	bij	vakantiegangers	in	commercieel	logies	in	de	Vlaamse	regio's.	Ook	hier	kan	een	beperkte	steek-	
	 	 proef	toelaten	om	inzicht	te	verwerven	in	profiel,	gedrag,	motivaties	en	bestedingen	van	de	vakantiegangers	 	
  in de Leiestreek. we verwachten de resultaten tegen het voorjaar van 2012. het is echter nog afwachten of   
	 	 we	representatieve	uitspraken	voor	de	Leiestreek	op	zich	zullen	kunnen	doen.	Dit	onderzoek	wordt	gefinancierd		
  door toerisme Vlaanderen en logistiek ondersteund door de provinciale toeristische organisaties. het zal   
  wellicht opnieuw lopen in 2017 of 2018 op voorwaarde dat toerisme Vlaanderen hier middelen voor vrij maakt.

 binnen het beleidplan is het één van de strategische doelstellingen om de vraag naar korte vakanties in de regio op te trekken.  
 de resultaten van de studies moeten we vertalen naar de regiowerking en de actoren in de Leiestreek om concrete acties te   
 kunnen formuleren voor het aantrekken van korte vakanties. 

Krachtlijn 2
initiëren van prioritaire onderzoeksprojecten 

Volgende onderzoeken moeten we binnen deze planperiode projectmatig aanpakken en proberen verankeren:

	 •	 Onderzoek	bij	de	bewoners	van	de	Leiestreek	rond	openluchtrecreatie	in	de	regio
 
 in het plan is het aanbieden van een kwaliteitsvol openluchtrecreatief product voor de inwoners van de regio de eerste   
 strategische doelstelling. 

 binnen deze context is het prioritair om een onderzoek te organiseren bij een steekproef van de bevolking in de Leiestreek   
	 (inclusief	Gent)	over	het	profiel	en	het	gedrag	van	de	openluchtrecreant	(activiteiten,	belang	van	producten,	hun	noden,	hun		
 tevredenheid). op deze manier kunnen we evalueren of de acties rond openluchtrecreatie beantwoorden aan de behoeften   
 van de recreant en kunnen we nieuwe behoeften detecteren. we kunnen zo ook nagaan in hoeverre bepaalde    
 openluchtrecreatieve producten bekend zijn en hoe we best over deze producten communiceren.
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	 •	 Onderzoek	 naar	 de	 meeting-	 en	 beursmarkt	 in	 de	 Leiestreek	 en	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 monitor	 voor	 permanente	 
  opvolging ervan

	 Het	organisatorisch	en	financieel	ondersteunen	van	het	meeting-	en	beursgebeuren	is	een	belangrijke	strategische	doel-	 	
 stelling binnen dit plan. het is daarom zeker aangewezen dat we de resultaten van deze inspanningen op de voet volgen.   
 naast een meer gedetailleerd onderzoek naar het meeting- en beursgebeuren in de streek kan een monitor worden uitgewerkt  
 die een continue opvolging verzekert. het is de bedoeling om verschillende actoren te mobiliseren om op een continue manier  
 resultaatgegevens aan te leveren. het project zal in ruil daarvoor zorgen voor individuele feedback naar de deelnemende   
	 actoren	waarin	we	hun	specifieke	resultaten	zullen	vergelijken	met	het	gemiddelde	van	de	resultaten	in	de	betreffende		 	
 sector.

	 •	 Ontwikkelen	van	een	monitor	voor	attracties	in	de	Leiestreek

	 Bij	de	attracties	in	de	streek	(vooral	publieke	attracties	of	vzw's)	leeft	het	verlangen	om	meer	te	weten	over	de	profielen	van		
 hun bezoekers en dit op een continue manier. Een eenvoudig systeem moet worden ontwikkeld om niet alleen aantallen   
	 bezoekers	op	te	volgen,	zoals	nu	het	geval	is,	maar	ook	een	aantal	basiskenmerken	van	hun	profiel	zoals:

	 	 	 •	herkomst	(postcode)

	 	 	 •	herhaalbezoek	of	initieel	bezoek

	 	 	 •	individuele	of	groepsbezoeker

	 	 	 •	omgevingsrecreant,	dagtoerist	of	verblijfstoerist	in	de	regio.

	 In	een	individueel	feedbackrapport	per	attractie	kunnen	volumes	en	profielen	vergeleken	worden	met	gemiddelden	van		 	
 attracties in de Leiestreek. Een pilootproject kan worden opgezet voor de monitoring van 5 attracties (met betalende bezoekers).

	 •	 Actualisering	van	de	parameters	op	de	fietsnetwerken	in	de	Leiestreek

	 Het	onderzoeksproject	dat	de	parameters	aanreikt	voor	de	permanente	monitor	van	de	recreatieve	fietsers	op	het	fietsnetwerk		
 dateert van 2008. het is wenselijk om dit onderzoek in een meer beperkte vorm over te doen in 2013 of 2014 om op die   
 manier de parameters te actualiseren. hiervoor moeten voldoende middelen worden gereserveerd bij westtoer en toerisme  
 oost-Vlaanderen; maar we kunnen redelijkerwijze verwachten dat toerisme Vlaanderen een subsidie zal geven vanuit de   
	 bekommernis	om	de	resultaten	van	de	investeringen	in	fietsnetwerken	te	meten.	
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dit beleidsplan is het resultaat van een intensief en interactief overlegproces waarbij verschillende actoren betrokken waren. Een  
beperkte plangroep met deskundigen van westtoer en toerisme oost-Vlaanderen hebben het plan uitgewerkt. Er werd op  
regelmatige basis teruggekoppeld met een  uitgebreide klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de sector en betrokken overheden.  
de verschillende bestuursorganen van toerisme Leiestreek vzw (dagelijks bestuur, raad van bestuur en algemene Vergadering) waren nauw  
betrokken bij de opmaak van dit plan. zij hebben het planproces in belangrijke mate mee gestuurd. in deze  
bestuursorganen zetelen politieke en ambtelijke vertegenwoordigers van de steden en gemeenten uit de Leiestreek en de provincies 
west- en oost-Vlaanderen. 

PLAnGrOEP

stefaan gheysen, afgevaardigd bestuurder, westtoer apb

pierre goffaux, algemeen Manager, toerisme oost-Vlaanderen vzw

Magda Monballyu, directeur kennisontwikkeling, westtoer apb

philippe Lefebvre, directeur Marketing, westtoer apb (tot december 2010)

katia Versieck, Manager infrastructuur, regiowerking en onderzoek, toerisme oost-Vlaanderen vzw

Mieke belmans, Manager Marketing, toerisme oost-Vlaanderen vzw

tim provoost, opdrachtouder recreatie, westtoer apb

josephine fassaert, sectiehoofd toeristische ontwikkeling, westtoer apb

Lien phlypo, sectiehoofd regiowerking en strategische planning, westtoer apb

ingeborg Locy, sectiehoofd Marketing, westtoer apb (vanaf oktober 2010)

trui beel, development Manager, westtoer apb

dieter depraetere, regiomanager Leiestreek, westtoer apb en toerisme oost-Vlaanderen vzw

aurelia Leyn, regiomedewerker Leiestreek, westtoer apb en toerisme oost-Vlaanderen vzw (secretariaat en verslag) 
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SAMENSTELLING OVERLEGSTRUCTUREN
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KLAnKBOrDGrOEP

Vanuit de sector:

jan balduck, Voorzitter, platform waterrecreatie

johan browaeys, regiodirecteur, Voka oost-Vlaanderen 

patrick de bouw, Voorzitter, federatie horEca gent-Leiestreek

Marijke	Debucqoy,	Voorzitter	Gidsenkring	Kortrijk-Menen

annick declerck, general Manager, hotel damier

thomas decraemer, regionaal adviseur, unizo regio gent-Meetjesland

henk dejonckheere, zaakvoerder, d-hotel

Manu de Meester, regiodirecteur, unizo Midden-west-Vlaanderen

Veerle demey, regioverantwoordelijke kortrijk-ieper, Voka west-Vlaanderen

paul denaeyer, Voorzitter, VVw toervaren

Lut depaepe, Voorzitter, gidsenbond gent en oost-Vlaanderen

johan de ridder, secretaris, federatie toeristische gidsen

Ronny	Dethaey,	Coördinator	Externe	Contacten,	VPF

Eddy de winter, Verantwoordelijke, de ceder

annie dreesen, uitbaatster, b&b anno 1756

Emmanuel doutrepont, Voorzitter, nederlandstalig kano- en kajakverbond

jean-pierre gallez, Voorzitter, federatie horEca west-Vlaanderen

Luc glorieux, Voorzitter, fbaa

john goddeeris, Voorzitter, gidsenkring Mandeldal roeselare

Johan	Harrie,	Uitbater,	Vakantiehoeve	’t	Klokhuis
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donald horré, regioverantwoordelijke Leie-Mandel, pasar

hans Maertens, directeur generaal, Voka oost-Vlaanderen

Marie-Claire	Martens,	Algemeen	Coördinator,	Pasar

stefaan Matton, regiodirecteur, unizo zuid-west-Vlaanderen (tot februari 2011)

guido Moens, Voorzitter, beroepsfederatie passagiersvaart

philippe Monsieur, Voorzitter, nautiv

Axel	Ronse,	Provinciaal	Coördinator,	UNIZO	West-Vlaanderen

paul  Van boxel, secretaris, federatie horEca west-Vlaanderen

christophe Vandamme, zaakvoerder, hoevehotel ter gracht

Vicky	Vandenheede,	Coördinator	Toerisme-	en	Recreatiemanagement,	HOWEST

roland Vanden herreweghe, Voorzitter, Lbwb

Veroniek Vandewalle-Vergote, uitbaatster, b&b ovaertine

patrick Van impe, afgevaardigd bestuur, fbaa (tot juni 2011)

tom Van nieuwerburgh, regiodirecteur, Voka oost-Vlaanderen

Filip	Van	Roye,	Coördinator	Toerisme-	en	Recreatiemanagement,	KHBO

Serge	Vermeersch,	Afgevaardigd	Bestuurder,	Auberge	du	Pêcheur

achiel Vlaeminck, afgevaardigd bestuurder, dadipark nV
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Vanuit de betrokken overheden:

karel debaere, algemeen directeur, intercommunale Leiedal

Bart	De	Lepeleere,Coördinator	Dienst	Economie,	Provincie	Oost-Vlaanderen

tim denutte, gebiedswerker Leefbaarheid, provincie west-Vlaanderen

hedwig de pauw, directeur Economie, Landbouw & platteland, Europese en internationale samenwerking,  

   provincie oost-Vlaaderen

Alain	Depreux,	Coördinator,	RESOC	Zuid-West-Vlaanderen

Frank	Geyssens,	Coördinator,	RESOC	Meetjesland	–	Leiestreek	–	Schelde

hilde plas, stafmedewerker cultuur - sport - Vrijetijd, VVsg

rik samyn, diensthoofd gebiedswerking, provincie west-Vlaanderen

geert sanders, algemeen directeur, intercommunale wVi

Brigitte	Smessaert,	Coördinator,	RESOC	Midden-West-Vlaanderen

Bruno	Tricot,	Regiocoördinator	Midden-West-Vlaanderen,	Provincie	West-Vlaanderen

Steven	Valcke,	Coördinator	Planning	en	Onderzoek,	Toerisme	Vlaanderen

hans Vandewalle, directeur, intercommunale Veneco

Saskia	Van	Laere,	Coördinator,	Economie	–	Europa	–	Toerisme,	VVP

regine Vantieghem, directeur Economie, Externe betrekkingen en gebiedsgerichte werking, provincie west-Vlaanderen

Dominique	Velghe,	Gebiedswerker	Cultuur,	Provincie	West-Vlaanderen

de vergadering van de klankbordgroep werden voorbereid en geleid door leden van de plangroep.
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OVERZICHT GRAFIEKEN

Grafiek 1: Structuur in aankomsten en overnachtingen in commercieel  
logies naar logiesvorm in de Leiestreek, 2009  
           p. 11

Grafiek 2: Structuur van aankomsten en overnachtingen in commercieel  
logies in de Leiestreek naar geografische ligging, 2009
           p. 13

Grafiek 3: Aandeel van de diverse motivaties in het verblijfstoerisme  
(aankomsten en overnachtingen) in de Leiestreek, 2009     
           p. 14

Grafiek 4: Evolutie in aankomsten n.a.v. vakanties in commercieel logies  
naar herkomst in de Leiestreek, 2002 - 2009
           p. 15

Grafiek 5: Verdeling van de omzet gegenereerd uit toerisme en recreatie  
in de Leiestreek, 2009
           p. 16
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OVERZICHT KAARTEN

Kaart 1: Logiesaanbod in bedden per gemeente, 2009
           p. 8

Kaart 2: Motief overnachtingen per geografisch cluster, 2009 
           p. 10

Kaart 3: Sluisbewegingen pleziervaart (2009) en situering jachthavens 
en aanlegplaatsen
           p. 20

Kaart 4: Bebouwingsgraad en bevolkingsdichtheid per gemeente, 2009
           p. 22

Kaart 5: Het groen-blauw netwerk
           p. 24

Kaart 6: Bezoekersaantallen dagattracties, 2009
           p. 27

Kaart 7: Missing-Links groen-blauw netwerk
           p. 42

Kaart 8: Musea, industrieel erfgoed en infokantoren
           p. 54

Kaart 9: Grote beursinfrastructuur
           p. 71
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MEER INFORMATIE

de volledige versie van het strategisch beleidsplan inclusief de uitgebreide situatieanalyse vindt u in pdf-formaat op de website  
www.westtoer.be onder het menu 'onderzoek en cijfers', op de websites www.toerisme-leiestreek.be en www.tov.be.

Voor meer informatie kan u terecht bij: 

westtoer toerisme oost-Vlaanderen toerisme Leiestreek

Lien phlypo katia Versieck dieter depraetere 
koning albert i-laan 120 sint-niklaasstraat 2 doorniksesteenweg 218
8200 sint-Michiels 9000 gent 8500 kortrijk

t 050 30 55 50 t 09 269 26 00 t 056 24 99 95
f 050 30 55 90 f 09 269 26 09 f 056 24 99 90
info@westtoer.be toerisme@oost-vlaanderen.be info@toerisme-leiestreek.be
www.westtoer.be www.tov.be www.toerisme-leiestreek.be
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het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Leiestreek 2011-2018 is een uitgave van westtoer, toerisme Leiestreek en 
toerisme oost-Vlaanderen.

Coördinatie	en	eindredactie:	Stefaan	Gheysen,	Magda	Monballyu,	Katia	Versieck,	Dieter	Depraetere	en	Lien	Phlypo.
Met inbreng van josephine fassaert, tim provoost, Mieke belmans, trui beel, ingeborg Locy en Lieven Verdonck.
Fotografie:	Toerisme	Leiestreek
Grafische	vormgeving:	Toerisme	Oost-Vlaanderen	
druk: geers-offset
jaar van uitgifte: 2011
Verantwoordelijke uitgever: dieter depraetere, doorniksesteenweg 218, 8500 kortrijk
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