
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2014 



 

 

Voorwoord  
 

 

 

 

2014 was een jaar van plannen uittekenen, van grote stappen in de digitale wereld zetten, een 
jaar waarin we nieuw ingeslagen paden verder bewandelden. Het was een jaar dat in een 
toeristische zucht is voorbij gefietst. 

De basis voor het nieuwe Strategisch Beleidsplan werd gelegd tijdens twee 
Toerismeparlementen en tal van formele en informele contacten. Door de waardevolle input 
van de beleidsmakers en de toeristische sector ontvouwde zich een draagvlak waarop we de 
komende jaren kunnen verder werken. Een huis moet men bouwen op stevige fundamenten. 
Graag wil ik als voorzitter iedereen nogmaals persoonlijk bedanken voor de inzet en inbreng. 

In het voorjaar lanceerden we de app ‘Ontdek het Waasland’. Voor het voorbereidende werk 
konden we ook hier rekenen op de medewerking van onze partners. Nu is de app gevuld met 
alle bezienswaardigheden, logiesaccommodaties, wandel- en fietsroutes, heel wat eet- en 
drankgelegenheden en evenementen. Het is een onuitputtelijke bron van informatie die steeds 
gratis ter beschikking is.  

Het Ambachtelijk Weekend ging ook digitaal. De inschrijvingen, de praktische informatie en de 
promotie werd ter beschikking gesteld via een eigen website. Samen met een grote 
publiciteitscampagne was deze editie een succes, maar ze kende ook enkele kinderziekten. We 
onderzoeken of we het evenement in de toekomst een frisser elan kunnen geven.  

Voor dit jaar onthoud ik het belangrijkste: samenwerking. Graag bedank ik van harte, iedereen 
voor de geleverde bijdrage in al zijn vormen en hoedanigheden. 

 

 

 

Joris De Maere 
Voorzitter Toerisme Waasland vzw 
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1. Structuur vzw 
 

 

 

 

Ledenlijst Algemene Vergadering 

De publieke actoren 

 Wase steden en gemeenten: 
•De gemeente Beveren, vertegenwoordigd door de heer Roger Heirwegh en mevrouw Elfriede   
De Puysseleyr 
•De gemeente Kruibeke, vertegenwoordigd door de heer Erik Blommaert en mevrouw Christel 
De Kerf 
•De gemeente Lochristi, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Claire Van Nieuwenhuyse en 
de heer Ivan Lybaert 
•De stad Lokeren, vertegenwoordigd door mevrouw Marina Van Hoorick en de heer Eddy de 
Leeuw 
•De gemeente Moerbeke-Waas, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Poppe en mevrouw 
Inge Mertens 
•De gemeente Sint-Gillis-Waas, vertegenwoordigd door mevrouw Marita Meul en de heer 
Wilbert Dhondt  
•De stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door mevrouw Annemie Charlier en de heer Joris De 
Maere 
•De gemeente Stekene, vertegenwoordigd door mevrouw Lorette De Permentier en mevrouw 
Herna Mels 
•De gemeente Temse, vertegenwoordigd door de heer Franky De Graeve en mevrouw Magda 
Haentjens 
•De gemeente Waasmunster, vertegenwoordigd door mevrouw Petra Verstappen en mevrouw 
Annick De Clercq 
•De gemeente Wachtebeke, vertegenwoordigd door mevrouw Evi Wuytack en de heer Bart 
Coone 

 Toerisme Oost-Vlaanderen: 
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Eddy Couckuyt  
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Katia Versieck  
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Belmans  
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Pierre Goffaux 
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Els De Groote 
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Erik Hennes  
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Tim Joiris 
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Bruggeman 
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Tim Bottelberghe 
•Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Stijn Vinck   
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De private actoren 

 VVV’s: 
•VVV Lokeren, vertegenwoordigd door de heer Hugo Lambrechts en mevrouw Eliane De Caluwé 
•VVV Temse, vertegenwoordigd door mevrouw Rita Heerwegh 
•Commissie ter bevordering van het Toerisme in Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de heer 
Pieter De Wilde en de heer Willy Toté 
•VVV Waasmunster, vertegenwoordigd door de heer Guido Van Garsse en de heer Freddy 
Waterschoot 

 Toeristisch-recreatieve verenigingen, bedrijven en attracties: 
•ATB De Natuurvrienden, vertegenwoordigd door de heer Lucien Bats 
•Pasar, vertegenwoordigd door mevrouw Heidi De Smedt 
•Vakantievreugde, vertegenwoordigd door de heer Hugo Rumes 

 Niet-toeristische verenigingen en instellingen: 
•Linx+, vertegenwoordigd door mevrouw Marcella Piessens 
•Natuurpunt / Panneweel, vertegenwoordigd door de heer Bert Raets 
•Reynaertgenootschap, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Reyniers 
•VTB-Kultuur, vertegenwoordigd door mevrouw Kris Boel 
•WACCO, vertegenwoordigd door mevrouw Bea Van Garsse 
•Interwaas, vertegenwoordigd door mevrouw Ode De Zutter 

Vergaderingen 
 

De algemene vergadering kwam samen op 23 april 2014 met de volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag 20 november 2013 

2. Jaarrekening 2013 

3. Verslag van de controleurs 

4. Jaarverslag 2013 

5. Varia 

 

De algemene vergadering kwam samen op 20 november 2014 met de volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag 23 april 2014 

2. Jaarplanning 2015 

3. Begroting: begrotingswijziging 2014 + begroting 2015 

4. Varia 
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Ledenlijst Raad van Bestuur 

De publieke actoren 

 Wase steden en gemeenten: 
•Mevr. Elfriede De Puysseleyr, gemeente Beveren  
•Dhr. Erik Blommaert, gemeente Kruibeke  
•Mevr. Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, gemeente Lochristi  
•Mevr. Marina Van Hoorick, stad Lokeren  
•Mevr. Sarah Poppe, gemeente Moerbeke  
•Mevr. Marita Meul, gemeente Sint-Gillis-Waas  
•Dhr. Joris De Maere, stad Sint-Niklaas  
•Mevr. Lorette De Permentier, gemeente Stekene  
•Dhr. Franky De Graeve, gemeente Temse  
•Mevr. Petra Verstappen, gemeente Waasmunster  
•Mevr. Evi Wuytack, gemeente Wachtebeke  

 Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: 
•Dhr. Eddy Couckuyt 
•Mevr. Katia Versieck 
•Mevr. Mieke Belmans 
•Dhr. Pierre Goffaux 
•Dhr. Tim Joiris 

De private actoren 
 

•Mevr. Eliane De Caluwé, VVV Lokeren 
•Mevr. Marcella Piessens, Linx+ 
•Dhr. Hugo Rumes, Vakantievreugde  
•Dhr. Lucien Bats, ATB De Natuurvrienden 
•Dhr. Guido Van Garsse, VVV Waasmunster 

Leden met raadgevende stem 
 

•Dhr. Pieter De Wilde, Commissie ter Bevordering van het Toerisme in Sint-Niklaas 
 •Mevr. Rita Heerwegh, VVV Temse 
 •Mevr. Kris Boel, VTB-Kultuur  
 •Mevr. Heidi De Smedt, Pasar Waas & Dender 
 •Mevr. Ode De Zutter, Interwaas 
 •Mevr. Els Maes, regiocoördinator Toerisme Waasland 
 •Mevr. Heidi Schaght, regiomedewerker Toerisme Waasland 
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Vergaderingen 
 

De raad van bestuur kwam samen op 18 februari 2014 met volgende agenda: 

1. Mededeling 

2. Ambachtelijk Weekend 

3. App + mobiele website ‘Ontdek het Waasland 

4. Toeristische gids 

5. Wandelnetwerk subsidiedossier 

6. Strategisch Beleidsplan Toerisme Waasland 

7. Netwerkweek 

8. Varia 

 

De raad van bestuur kwam samen op 23 april 2014 met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag RvB van 18 februari 2014 

2. Jaarrekening 2013 
3. App ‘Ontdek het Waasland’ 
4. Subsidiedossier uitbreiding wandelnetwerk ‘Stille Waters’ 
5. Strategisch Plan Toerisme Waasland 2015-2020 
6. Realisatie Ecoroute 
7. 60 jaar Toerisme Waasland in 2015 
8. Samenwerking met TV Oost 
9. Reynaertmysterie 
10. Varia 

 

De raad van bestuur kwam samen op 19 juni 2014 met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag RvB van 23 april 2014 
2. Ambachtelijk Weekend 
3. App ‘Ontdek het Waasland’ 
4. Ecoroute 
5. TV Oost 
6. Voorjaarseditie Gazet van Antwerpen 
7. Floraliënfolder en affiches 
8. Wandelnetwerk Waasland 
9. Strategisch Plan Toerisme Waasland 
10. Varia: 

 

De raad van bestuur kwam samen op 23 september 2014 met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag 19 juni 2014 

2. Evaluatie en vooruitblik Ambachtelijk Weekend 

3. App ‘Ontdek het Waasland’: stand van zaken 

4. Opnames TV Oost ‘Verrassend dichtbij’ 

5. Wandelnetwerk Waasland: stand van zaken 

6. Strategisch Plan Toerisme Waasland - 2015-2020: stand van zaken 

7. PDPO III 

8. Nieuws uit Toerisme Oost-Vlaanderen 

9. Actieplan 2015 
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10. Begrotingsbespreking: begrotingswijziging 2014 en begroting 2015 

11. Varia 

De raad van bestuur kwam samen op 20 november 2014 met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag 23 september 2014 
2. Ambachtelijk Weekend 
3. App ‘Ontdek het Waasland’ 
4. Reynaertmysterie 
5. Wandellussen Kruibeke-Temse 
6. Strategisch Plan Toerisme Waasland  
7. Nieuws uit TOV 
8. Varia 

 

Samenstelling dagelijks bestuur 
 

 Dhr. Joris De Maere, stad Sint-Niklaas, voorzitter  
 Mevr. Marita Meul, gemeente Sint-Gillis-Waas, eerste ondervoorzitter 
 Dhr. Lucien Bats, ATB De Natuurvrienden, tweede ondervoorzitter  
 Mevr. Elfriede De Puysseleyr, gemeente Beveren, penningmeester  
 Mevr. Els Maes, Toerisme Oost-Vlaanderen (met raadgevende stem), secretaris 
 Mevr. Mieke Belmans, Toerisme Oost-Vlaanderen (met raadgevende stem) 
 Mevr. Heidi Schaght, Toerisme Oost-Vlaanderen (met raadgevende stem) 

 

 

Team Toerisme Waasland 

Toerisme Waasland vzw, eigen personeel 
 

Mevrouw Ellen Coppens werkt 4/5 (tijdskrediet) als baliebediende en ondersteunt de 
regiocoördinatie administratief inzake boekhouding en projectwerking, voornamelijk 
Ambachtelijk Weekend. 

Financiering: Toerisme Vlaanderen, Toerisme Waasland 

 
 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, regiocoördinatie Waasland 
 

Mevrouw Els Maes werkt VT als regiocoördinator van Toerisme Waasland. 

Mevrouw Heidi Schaght werkt als VT regiomedewerker van Toerisme Waasland. 
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen 
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2. Publicaties & Publiciteit 
 
 

 

 

 

Toeristische publicaties 

Toeristische kaart Waasland 
 

  

De resterende oplage van de toeristische kaart werd verder beperkt verspreid via 

de toeristische diensten in de regio. 
Financiering: Toerisme Waasland 

 

 

 

 

Toeristische gids Waasland 
 

De toeristische gids werd geactualiseerd en vooral verspreid in de regio en  

 Oost-Vlaanderen. Oplage: 15.000 

 
Financiering: Toerisme Waasland 

 

 

 

 

 

Beurzen en workshops 

 Toerisme Oost-Vlaanderen woonde 2 wandel- en fietsbeurzen bij: Amsterdam (9 en 10 

februari) en Mechelen (16 en 17 februari). 

 Toerisme Waasland was aanwezig op de ‘Infodag voor groepsuitstappen’ in Geraardsbergen 

(29 januari) en de Scheldehappening in Temse (1 april).  

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland 
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Logeren in Vlaanderen 

Samen met de 4 andere provinciale toeristische federaties, Horeca Vlaanderen, de Federatie 
voor Hoeve- en Plattelandstoerisme, de kampeersector en logiesuitbaters werkte Toerisme 
Oost-Vlaanderen, in de schoot van de vzw Logeren in Vlaanderen, ook in 2014 intensief verder 
aan de promotie van het logiesaanbod in Vlaanderen op de binnenlandse markt. Eind 2014 
verscheen de Logeren in Vlaanderen Vakantielandbrochure voor 2015. 81 Oost-Vlaamse 
logiesuitbatingen namen deel aan de promotieacties. In samenwerking met Radio 2 werden het 
inspiratieboek en de bijhorende website op 10 december 2014 voorgesteld tijdens het 'Grootste 
ontbijt van Vlaanderen'. Deze publieksactie vond gelijktijdig plaats in 5 treinstations, waaronder 
Gent Sint-Pieters. 

De samenwerking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland is voor Toerisme Oost-Vlaanderen 
één van de belangrijkste pijlers in de ondersteuning en promotie van het Oost-Vlaamse logies. 
Toerisme Oost-Vlaanderen streeft naar een kwaliteitsvol aanbod van toeristisch logies in de 
provincie en organiseert, aanvullend op de samenwerking met Logeren in Vlaanderen 
Vakantieland, ook rechtstreekse dienstverlening. Zo kunnen logiesuitbaters bijvoorbeeld gratis 
een beroep doen op een provinciale logiesconsulent, voor advies en ondersteuning. Er worden 
ook regelmatig vormingsmomenten voorzien. Daarnaast voert de provincie actieve promotie 
voor vergund logies via diverse media. Zo werkt de provincie Oost-Vlaanderen samen met 
Logeren in Vlaanderen Vakantieland mee aan het vermarkten van Vlaanderen als ideaal 
vakantieland voor binnenlandse bezoekers. 

 

Financiering: LIV, 5 PTO’s 

 

Audiovisuele media 

‘Verrassend Dichtbij’ op TV Oost 
 

In het najaar werd een reportagereeks ‘Verrassend Dichtbij’, rond fietsen/wandelen in het 

Waasland, uitgezonden op TV Oost met de app ‘Ontdek het Waasland’ als rode draad. 

Financiering: Toerisme Waasland 
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Advertenties 

De regio ‘Waasland’ 
 

Toerisme Waasland ging met Mediahuis een overeenkomst aan om het Waasland te promoten 

in de provincies Limburg en Antwerpen via een ‘Voorjaarsgids: Tips om dit voorjaar te 

ontdekken.’ Deze gids werd verspreid via Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen 

(30/04/14).  Daarnaast verscheen een advertentie in het consumentenmagazine De Markt, een 

bijlage op zaterdag in beide kranten. 
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland 

 
 

App ‘Ontdek het Waasland’ 

In het Vakantiemagazine (15/06/14) van Roularta lieten we een advertentie plaatsen over de 
nieuw gelanceerde app. Er kwam 1 pagina redactie en 1 pagina advertentie. 

Financiering: Toerisme Waasland 

 

Ambachtelijk Weekend 
 

Omdat we met het ambachtelijk weekend een breder publiek, zeker van buiten de regio wilden 

bereiken, opteerden we voor een advertentiecampagne met Roularta. Een week vóór het 

evenement (17/08/14) verscheen in ‘De Zondag’ publiciteit van 1/1 pagina waarvan 2/3 redactie 

en een advertentie van 1/3 pagina. Het verscheen in 5 edities: Waasland, Gent-Deinze-

Wetteren, Meetjesland, Zuid Oost-Vlaanderen en Antwerpen Centrum/Zuid (215.000 

exemplaren). 

In het ‘Zeeuws-Vlaams Advertentieblad Oost’ verscheen een advertentie van een halve pagina 

op de middenpagina. 
Financiering: Toerisme Waasland 

 
 

Gratis publiciteit 
 

Het Waasland kwam in verschillende media aan bod, soms op initiatief van het medium, soms op 

vraag van Toerisme Waasland. Onderstaande artikels zijn voorbeelden van gratis publiciteit 

waarvoor Toerisme Waasland tips en informatie aanreikte. 

 

 Radio-interview met Omroep Zeeland over de Ecoroute (25/07/14). 

 Reportage in ‘Het Laatste Nieuws: Getest door kinderen’ op het Reynaertmysterie (26/07/14). 

 Naar aanleiding van de lancering van de app kwam heel wat persaandacht. 

 Naar aanleiding van onze eerste Netwerkweek en de lancering van de nieuwe toeristische gids, 

konden we ook op persaandacht rekenen. 
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Persoverzicht 
 

Ook in 2014 werd in de pers vaak aandacht besteed aan Toerisme en Recreatie. Hieronder de 

belangrijkste artikels waar Toerisme Waasland de hand in had: 

 

 Februari 

Waaskrant.Be meldt ‘Toerisme Waasland houdt eerste netwerkweek’. In het Nieuwsblad 

‘Nieuwe gids bij Toerisme Waasland’. Ook De Standaard ‘Nieuwe gids bij Toerisme 

Waasland’.  

 

 Mei-Juni 

In mei verschijnen traditioneel heel wat artikels. Er is heel wat aandacht voor de 

boottochtjes vanuit Lokeren naar Puyenbroeck die later dan toch niet door kunnen gaan.  

 

 Juli – Augustus 

In de Gazet van Antwerpen verscheen een hele reportage, verspreid over verschillende 

weken, over het Waasland. Verschillende doelgroepen trokken door het Waasland met de 

app op zak.  

  



14 
 

3. Communicatie 
 
 

 
 

 

 

 

 

Om een transparant mediabeleid te kunnen voeren, organiseert de afdeling marketing en 

communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen redactievergaderingen met de regio's, Visit Gent 

en de provinciale cel cultuur. Op wekelijkse (kernteam) en maandelijkse (volledig team) basis 

beslissen we welk nieuws via welke media gecommuniceerd zal worden. We wonen de 

maandelijkse redactievergaderingen bij en leveren input voor het Waasland. 

 

 

Website 

De regionale website ging net als de andere regio’s en de website van Toerisme Oost-

Vlaanderen volledig vernieuwd online in april. 

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

 

Nieuwsbrieven 

Op gezette tijden verstuurt Toerisme Waasland een consumentennieuwsbrief uit met een 

overzicht van activiteiten in de regio. Er wordt ook een sectornieuwsbrief uitgestuurd met tips 

over uitstappen die kunnen meegegeven worden aan de toerist die hier verblijft.  

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

 

Facebookpagina 

Toerisme Waasland heeft een eigen pagina waar ook meer lokale initiatieven aan 

bod kunnen komen. De pagina heeft in 2014 gemiddeld 1.700 volgers. 

 

 

Twitter 

Sinds september 2013 hebben we ook een twitter-account. Dit versterkt fb, want we 

verwijzen dikwijls door. Sinds dan hebben we al 240 volgers. 
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Sprout Social 

Door de opkomst en het intensievere gebruik van de sociale media is de monitoring van de 
reacties door onze volgers hierop heel belangrijk. Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio’s  
gebruiken hiervoor de social media software ‘Sprout Social’.  

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland 
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4. Infrastructuur 
 

 

 

 

 

 

Wandelnetwerk Kruibeke-Temse 
 

Binnen het gebied van de Polders van Kruibeke, dat een belangrijk toeristisch gebied zal worden, 
ontwikkelt Toerisme Oost-Vlaanderen ism Toerisme Waasland en de gemeenten Kruibeke en 
Temse 4 nieuwe wandellussen . Concreet gaat het om 3 nieuwe wandellussen in de Polders van 
Kruibeke , 1 nieuwe lus die Rupelmonde met Temse verbindt en de bestaande Roomackerroute 
te Temse. Deze zullen in het voorjaar van 2015 gerealiseerd zijn. 

          
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

Herdruk Fietsnetwerk Waasland 

Om de voorraad aan te vullen, werd de fietsnetwerkkaart Waasland met lichte aanpassingen 

herdrukt. De oude versie mag niet langer verkocht worden omdat enkele knooppunten 

gewijzigd werden. 

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

Ecoroute 

In samenwerking met DM City Magazine (vroegere 09 en 03 magazines) ontwikkelden we twee 
nieuwe fietsroutes (Waasland en Meetjesland) in thema 'eco', door natuur en industrie in 
havengebieden. Voor het Waasland bestaat de ‘ecoroute’ uit 2 lussen in het havengebied van 
Beveren en Sint-Gillis-Waas. De routes werden bijgevoegd bij het Eco nummer van DM city in 
juni. De overdruk werd gratis verdeeld via de toeristische diensten en de webshop.  

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen 

  



17 
 

5.  Netwerken 
 

 

 

 

 

 

Overleg toeristische diensten 
 

Er wordt naar gestreefd dit overleg tussen de verschillende toeristische diensten van het 

Waasland twee keer per jaar te organiseren. In 2014 vond het overleg plaats in Sint-Niklaas op 

18 februari en 7 oktober. 

Op de agenda staat veelal een stand van zaken en/of evaluatie van de lopende projecten, 

aftoetsen van nieuwe ideeën en een vooruitblik op wat het volgende jaar zal brengen. De 

samenwerking tussen de toeristische diensten verloopt heel goed. Aan de talrijke aanwezigheid 

op dit netwerkmoment merken we een grote betrokkenheid van de diensten bij het toerisme in 

de regio. Behalve deze overlegmomenten zijn er ook verschillende momenten waarbij we samen 

zitten voor specifieke projecten. 

 

Overleg tussen Toerisme Waasland en stad Sint-Niklaas 
 

6 november 2014 vond er een overleg plaats tussen Toerisme Waasland, Schepen Charlier en 

Geert De Bock ivm de verhuis van de dienst voor toerisme van Sint-Niklaas (vermoedelijk begin 

2017). 

Studiereizen voor de sector 
 

Toerisme Waasland organiseerde in 2014 één studietrip voor de sector. Hiervoor werden de 

diensten voor toerisme, de toeristisch ambtenaren, de Wase logies en de gidsen uitgenodigd.  

Door het geringe aantal inschrijvingen werd de studietrip geannuleerd.  

 

Netwerkweek 
 

In de week van 17 februari organiseerde Toerisme Waasland voor het eerst een Netwerkweek. 
De toeristische sector in het Waasland werd uitgenodigd om samen te bekijken wat we voor 
elkaar kunnen betekenen of hoe we sommige partners met elkaar in contact kunnen brengen. 
Deze eerste editie was een succes met veel interesse en nieuwe contacten. 
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Participatie 
 

Toerisme Waasland is ook vertegenwoordigd in andere regionale organisaties: 

 Erfgoedcel Waasland: stuurgroep 

 Regionaal Landschap Schelde-Durme: raad van bestuur en algemene vergadering 

 IGP Land van Reynaert: secretariaat 

 

Sinds 2014 werd Horeca Waasland nieuw leven ingeblazen. De regiocoördinatie wordt steeds 

uitgenodigd op de raad van bestuur als gast. Indien er interessante punten (ook van Toerisme 

Waasland) zijn die van belang zijn voor toerisme en horeca, wordt die vergadering bijgewoond.  
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6. Projecten 
 

 

 

 

 

Floraliëntochten 
 

De Floraliëntochten zijn een jaarlijkse activiteit waarbij fietsers, na inschrijving, onder 
begeleiding van een gids de sierteeltsector in het Waasland en Scheldeland kunnen ontdekken. 
Deze jaarlijkse organisatie van Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, Toerisme 
Scheldeland en de betrokken gemeenten vond plaats op 25 mei, 29 juni, 27 juli, 24 augustus en 
21 september. 

De Floraliëntochten in het Waasland vonden plaats op 29 juni en 24 augustus in Lochristi. Op het 

programma stond een bezoek aan het sierteeltbedrijf Belfleurken (7 personen aanwezig op 29 

juni) en het sierteeltbedrijf Naudts-Herman (31 personen aanwezig op 24 augustus) in 

combinatie met een bezoek aan het Sierteeltmuseum van Lochristi. 
 

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland 

 

 

Reynaertmysterie 
 

Het Reynaertmysterie kende voor de toepassing in Kruibeke 112 downloads.  Voor de 

toepassing in Hulst 71 downloads. 

 
Financiering: Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland,  

Provincie West-Vlaanderen, Reynaertgenootschap, Provincie Zeeland,  

Euregio Scheldemond, Hulst, W&Z  

 

 

Geocache 
 

Met 8 verhuringen in 2014 deed Geocache het minder goed dan in 2013. De verhuring werd 

stopgezet omdat er bodemwerken waren in de tuin van SteM.  
Financiering: Toerisme Waasland, Mercator 2012, Erfgoedcel Waasland 
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Educatief project info.waasland 

Wegens dringende herstellingen en noodzakelijke updates hebben we besloten om in 2014 geen 
klassen te ontvangen in het info.waasland. We informeerden bij scholen OLVP en Odisee naar 
een eventuele samenwerking om dit product te verbeteren. Odisee zag eventuele 
mogelijkheden voor het schooljaar 2015 – 2016 . 

 
Financiering: Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, Sint-Niklaas 

 

 

Ambachtelijk Weekend 
Het 35ste Ambachtelijk Weekend werd georganiseerd op 23 en 24 augustus in het Waasland en 

Zeeuws-Vlaanderen. Er werd gekozen voor het thema ‘Werelddoorlog I’. Aan dit weekend 

namen ruim 300 ambachtslui en creatieve geesten deel. Het inschrijvingsgeld werd afgeschaft. 

Inschrijvingen gebeurden voor de eerste keer online via een aparte website 

www.ambachtelijkweekend.be. 

Er werden flyers en affiches gedrukt en gedistribueerd. 

Toerisme Waasland werkte fiets- en wandelroutes uit en plaatste deze op de speciaal 

ontwikkelde website. 

Er verschenen advertenties in De Zondag en het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad. 

Toerisme Waasland besliste na evaluatie van deze editie dat het Ambachtelijk Weekend aan 

vernieuwing toe is en stelde het consultancy bureau Karvansera aan om het huidige 

Ambachtelijk Weekend te evalueren en aanbevelingen te doen.  De resultaten hiervan worden 

verwacht in 2015. 
 

Financiering: Toerisme Waasland 

 

 

IGP Het Land van Reynaert 
 

In 2014 zat Beveren het IGP (Intergemeentelijk project) Land van Reynaert voor en de gemeente 

had een rijkelijk gevuld programma. Op 19 februari, 29 september en 18 november vonden er 

overlegvergaderingen plaats. Toerisme Waasland verzorgt het algemeen secretariaat. 

 
 

Sigmaplan 
 

W&Z (Waterwegen en Zeekanaal) wil verschillende gebieden gecontroleerd laten overstromen. 

Dit biedt toeristisch-recreatief veel mogelijkheden. Door de snelle ontwikkelingen in de 

verschillende gebieden in het Waasland verwijzen we voor een laatste stand van zaken graag 

door naar www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden. 

 

 

http://www.ambachtelijkweekend.be/
http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden
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Concreet gaat het over volgende gebieden: 

 Durmevallei: 205 ha langs de Durme, in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele, Lokeren; 

 Hedwige-Prosperproject: ten westen van het Oost-Vlaamse Doel tot aan Emmadorp in 

Zeeland (NL). Het ligt ten zuiden van het Verdronken Land van Saeftinghe aan de 

Nederlandse grens. Samen goed voor 4000 ha getijdennatuur; 
 Kruibeke – Bazel – Rupelmonde: 600 ha langs de Schelde, in Kruibeke, Bazel en 

Rupelmonde; 
 Schouselbroek: 127 ha langs de Schelde in Temse.  

Er zijn al aftastende gesprekken geweest in het kader van de voorbereiding van het strategisch 

beleidsplan Toerisme Waasland over de mogelijke ontsluiting op toeristisch-recreatief vlak. 

 

App ‘Ontdek het Waasland’ 
 

Op 20 mei 2014 organiseerde Toerisme Waasland een persmoment voor de lancering van de 
app ‘Ontdek het Waasland’. 
 
Informatie op maat van de bezoeker 
De vooruitgang in het digitale landschap heeft een grote impact op het toerisme. Toeristen 
hebben andere eisen. Er is vraag naar meer onthaal en meer informatie en dat alles op maat van 
de bezoeker. Infokantoren en toeristische brochures blijven een belangrijke bron van 
informatie, maar digitale applicaties zijn een noodzakelijke aanvulling geworden, want meer dan 
ooit spelen digitale media een belangrijke rol in de speurtocht naar ontspanning. Die speurtocht 
begint vaak thuis, op het Internet. En wie een smartphone heeft, zal die ook vaak gebruiken om 
tijdens de reis de plannen bij te schaven waar nodig, om iets te eten of te drinken bijvoorbeeld.  
 
 
Gratis app 
Zo werd het idee gelanceerd om met de Wase diensten voor toerisme en de gemeentebesturen 
van het Waasland een gratis app te ontwikkelen.  Met de app 'Ontdek het Waasland' krijgt een 
bezoeker toegang tot de hele regio via zijn smartphone of tablet. Wie er geen heeft, kan nog 
steeds terecht bij de diensten voor toerisme, want daar werden sokkels geplaatst met iPads, 
voor wie zijn weg graag zelf zoekt in het digitale Waasland.  
 
Voor iedereen 
De app 'Ontdek het Waasland' is een mooi gevolg van de hedendaagse digitale ontwikkeling. 
Zowel de onthaalcentra als de bezoekers zijn erbij gebaat. De drempel naar informatie wordt 
verlaagd. Het toeristisch aanbod van de regio wordt verruimd. Het Waasland wordt er alleen 
maar beter van. De app biedt ook de mogelijkheid om middenstanders en horeca te verenigen. 
En de app plaatst het Waasland uiteraard ook stevig in het digitale landschap, wat de 
naamsbekendheid alleen maar bevordert. 
 
Samenwerking beloond 
Om dit project te kunnen realiseren was er een nauwe samenwerking  tussen Toerisme 
Waasland en  de 11 aangesloten steden en gemeenten. Bijzondere dank gaat dan ook uit naar 
de schepenen van toerisme en de betrokken ambtenaren, die zich ten volle hebben ingezet voor 
dit project. Dank en waardering gaan ook uit naar Toerisme Vlaanderen die zorgde voor de 
financiële ondersteuning via het impulsprogramma 'Vlaamse Regio's'. Toerisme Waasland 
diende een subsidiedossier voor waardevolle toeristische projecten in en ontving 24.125€. 
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Apple & Android 
'Ontdek het Waasland' heeft acht rubrieken waarin bezoekers alle mogelijke informatie over het 
Waasland kunnen vinden: 'wandelen- fietsen-op het water', 'logeren', 'trekpleisters', 
'eten&drinken', 'shopping', 'evenementen', 'streekproducten' en 'uit met de kids'.De app is 
zowel beschikbaar voor Apple als voor Android en kan gratis worden gedownload via de Apple 
Store of via Google Play. Wie geen smartphone heeft, kan terecht op de website 
www.ontdekhetwaasland.be waar dezelfde functionaliteit ter beschikking staat.  
De app 'Ontdek het Waasland' moet ook gebruikt kunnen worden door personen met een 
visuele beperking. Om het AnySurfer Label te krijgen, moet hij voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de non-profitorganisatie AnySurfer. Daartoe worden nog verdere stappen ondernomen. 
 
Partners 
Dit project kwam tot stand dankzij de volgende partners: Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-
Vlaanderen, Toerisme Waasland, QP City, Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke-
Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Wachtebeke. 
 
Downloads in 2014: 600 
 

Financiering: Toerisme Vlaanderen, Toerisme Waasland 

 

 

Strategisch Beleidsplan Toerisme Waasland 2015-2020 

Toerisme Waasland werkte verder aan de opmaak van een strategisch beleidsplan toerisme dat 

het regionaal toeristisch beleid uitstippelt voor een periode van ongeveer zes jaar, dit zowel op 

gebied van promotie als op gebied van productontwikkeling. Doel is te komen tot een 

strategisch plan dat inspirerende en tegelijk realistische lijnen uitzet voor de toekomst. Het dient 

een concrete en duidelijke leidraad te bieden, maar ook voldoende abstract niveau te hebben 

om zes jaar geldig te zijn in een veranderende toeristische context en om ruimte te laten voor 

de concrete invulling in jaarlijkse actieplannen.  

Uiterst belangrijk is dat het plan gedragen is door de steden, gemeenten en de stakeholders in 

de openbare en private sector.  

In 2014 bepaalden we de SWOT - Strengths (sterktes) Weaknesses (zwaktes) Opportunities 
(kansen) Threaths (bedreigingen)-, de keuze van de strategische doelstellingen en de keuze van 
de positionering. Om tot deze beslissingen te komen organiseerde Toerisme Waasland 2 
toerismeparlementen (21/01/2014 en 06/05/2014). We brachten een 50-tal actoren uit de 
publiek/private sector samen, zowel uit de toeristische als de niet-toeristische sector. We 
organiseerden ook face-to-face gesprekken met stakeholders die een rol van betekenis spelen in 
het toeristische Waasland. 

 

 

 

http://www.ontdekhetwaasland.be/
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Project Schelde Sterk Merk 

Het strategisch project 'Schelde Sterk Merk' wil de troeven van de Schelderegio op de kaart 
zetten en krijgt hiervoor 300.000 euro. Het strategisch project werd  door het Regionaal 
Landschap Schelde Durme ingediend.  

Bedoeling is om in de Schelderegio tussen Gent en Antwerpen lopende initiatieven beter op 
elkaar af te stemmen en zo samen de regio op een hoger niveau te tillen en de rol van de 
trekpleister te versterken. 

De partners engageren zich om gezamenlijk en in overleg te werken aan de recreatieve uitbouw 

en de promotie van het Schelde-, Durme-estuarium. Dit doen ze door, enerzijds, een 

samenhangende, aantrekkelijke en kwaliteitsvolle communicatie over het gebied te voeren en, 

anderzijds, een kwaliteitsvol recreatief aanbod te ontwikkelen voor de inwoners van de streek en 

voor toeristen. Doorheen beide doelstellingen wordt eveneens gewerkt aan een breed draagvlak 

voor het Schelde-, Durme-estuarium, waarbij inwoners en ondernemingen aangemoedigd 

worden om een rol op te nemen als ambassadeur voor het gebied. Dit uit zich in volgende 

engagementen: 

 

- Een gezamenlijke strategie uit te bouwen voor de communicatie over het landschapspark 

en de uitbouw van het recreatief aanbod. 

- De identiteit van het gebied te versterken door de implementatie en het beheer van een 

huisstijl. 

- Nieuwe concrete acties te stimuleren en te initiëren om het recreatief aanbod te 

versterken, hetzij uitgevoerd in eigen coördinatie of gecoördineerd door derden. 

 

Elke partner engageert zich om binnen de eigen organisatie: 

 

- Deze identiteit en huisstijl maximaal en consequent toe te passen op de 

communicatiematerialen die betrekking hebben op het Schelde-, Durme-estuarium. 

- Bij de eigen instrumenten en acties maximaal rekening te houden met de verdere 

ontwikkeling van het Schelde-, Durme-estuarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rlsd.be/
http://www.rlsd.be/
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Het specifiek engagement Toerisme Waasland (in samenwerking met Toerisme Oost-

Vlaanderen ) focust op drie pijlers, namelijk het uniformiseren en uitbreiden van het primair 

product, het (boven)regionaal vermarkten van het geclusterde 'Scheldeproduct' en het 

verhogen van de belevingswaarde via moderne middelen. 

 

Toerisme Waasland engageert zich dan ook om: 

 

1.  Dit sterk primair product als een geheel te vermarkten, dit zowel op regionaal als op 

bovenregionaal vlak. Toerisme Waasland engageert zich om hierin te participeren, alsook om 

te bekijken hoe dit ingekaderd kan worden in de werking van Toerisme Waasland. 

 

2.  In de loop van het project te bezinnen over hoe en via welke thema’s het de beleving van 

het Schelde-, Durme-estuarium kan verhogen. 
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7. Financieel verslag 
 

 

 

 

Jaarrekening 
 

Inkomsten 
 

70 Verkopen  € 0,00 

70001 Brochures en boeken      € 0,00 

70002 Souvenirs      € 0,00 

70003 Ballonvaarten      € 0,00 

70004 Andere      € 0,00 

   

73 Lidgelden en subsidies € 169.066,87  

73001 Bijdragen gemeenten, VVV’s en verenigingen € 57.883,00 

73002 Bijdragen Toerisme Oost-Vlaanderen € 57.613,00 

73003 Subsidies Vossenstreken € 0,00 

73004 Subsidies lonen € 39.721,87 

73005 Saldo vorig boekjaar       € 0,00 

73006 Subsidie loon PC Mercator         € 0,00 

73007 Subsidies opleiding personeel    € 0,00 

73008 Arbeidsongeschiktheid       € 0,00  

73009 Inbreng uit eigen vermogen        € 0,00 

73010 Subsidies App        € 13.849,00 
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74 Diverse verenigingsopbrengsten  € 2.929,41 

74001 Samenwerkingsprojecten € 0,00 

74002 Ambachtelijk Weekend € 0,00 

74003 Sponsoring       € 0,00  

74004 Port en verzending       € 0,00 

74006 Verzekeringen     € 0,00 

74007 Info. andere  € 2.929,41 

74008 Personeelskosten  € 0,00 

74009 Opleiding personeel   € 0,00 

74010 Toeristische activiteit andere € 0,00  

74011 Kantoormateriaal      € 0,00 

74012 Hard- en Software       € 0,00 

74014 Vossenstreken     € 0,00 

74015 Terugvordering kosten controle-arts       € 0,00 

74016 Vergaderingen en persmomenten    € 0,00  

   

75 Financiële opbrengsten     € 973,92 

75001 Intresten spaarrekening  € 742,06 

75002 Intresten zichtrekening    € 35,35 

75003 Intresten zichtrekening lonen     € 8,65 

75004 Intresten spaarrekening info.waasland   € 187,86 

   

Totaal inkomsten € 172.970,20 



 
27 

Uitgaven 
 

60 Aankopen handelsgoederen       € 110,00 

60001 Brochures en boeken                       € 0,00 

60002 Souvenirs                          € 0,00 

60003 Ballonvaarten                       € 110,00 

60004 Andere                           € 0,00 

   

61 Diverse goederen en diensten € 86,187,86 

61001 Streekgerechtenwedstrijd                           € 0,00 

61002 Ambachtelijk Weekend                   € 10.142,36 

61003 Ontwikkeling regiocampagne                 € 18.274,34 

61004 Toeristische activiteiten andere                 € 42.087,40 

61006 Beurzen                       € 62,17 

61007 Advertenties                   € 0,00 

61008 Vossenstreken                   € 1.362,93 

61009 Promotie en communicatie info.waasland                           € 0,00 

61010 Reservefonds info.waasland                       € 187,86 

61011 Info.waasland andere                       € 174,24 

61012 Kopieerkosten                           € 0,00 

61013 Port- en verzending                   € 1.253,47 

61014 Verplaatsingskosten                     € 797,47 

61015 Hard– en software                     € 2.243,56 

61016 Kantoorbenodigdheden                    € 3.701,76 

61017 Keukenbenodigdheden                     € 133,10 

61018 Representatie & PR                        € 274,39 

61019 Jaarverslag                            € 0,00 
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Totaal uitgaven € 123.357,03 

SALDO € 49.613,17 

61020 Werkings– en uitrustingskosten                      € 1.198,84 

61021 Lidgelden € 367,11 

61022 Opleidingen                    € 20,00 

61023 Personeelskosten                     € 405,57 

61024 Beheer loonberekening                       € 636,84 

61025 Verzekeringen                     € 980,40 

61026 Publicatiekosten Belgisch Staatsblad                            € 121,97 

61027 Vergaderingen en persmomenten                        € 1.588,52 

61028 Overige projecten                            € 0,00 

61030 Verschuldigde BTW                        € 26,40 

61031 Oninbare Vorderingen                       € 147,16 

   

62 Lonen € 37.035,17 

62100 Lonen                   € 21.024,57 

62200 Patronale bijdragen                    € 14.789,29 

62300 Maaltijdcheques                     € 1.221,31 

62400 Loon PC Mercator                    € 0,00 

62500 Patronale Bijdragen PC Mercator                   € 0,00 

62600 Maaltijdcheques PC Mercator                           € 0,00 

62700 Inhouding dubbel vakantiegeld                             € 0,00 

62800 Inhouding dubbel vakantiegeld Mercator                             € 0,00 

   

65 Financiële kosten € 24,00 

65001 Bankkosten Fintro lonen                           € 12,00 

65002 Bankkosten Fintro zichtrekening                           € 12,00 
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Balans 

Actief 
 

Beschikbaar op 31/12/2014  

 Spaarrekening             € 163.717,11 

 Spaarrekening info.waasland € 23.910,81  

 Zichtrekening  € 44.390,62 

 Zichtrekening lonen € 17.491,96 

 Kas € 201,78 

   

Overlopende rekening – nog te ontvangen over 2014 

 € 4.792,00 

   

Totaal actief  € 254.504,28 

 
 
 

Passief 
 

Eigen vermogen   

 Eigen vermogen op 31/12/2013             € 134.930,30 

 Reserve realisatie SP 2015-2020 € 40.000,00 

 Reserve actualisering info.waasland € 21.155,64 

 Saldo 2014 € 49.613,17 

   

Overlopende rekening – nog te betalen over 2014 

 € 6.050,00 

   

Totaal passief  € 254.504,28 
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Colofon 

Toerisme Waasland vzw - Jaarverslag 2014 

Samenstelling en eindredactie: Toerisme Waasland vzw 

V.U.: Joris De Maere, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas 

 

Toerisme Waasland vzw 

Grote Markt 45 - 9100 Sint-Niklaas 

T 03-778 35 06 - F 03-778 39 86 

info@toerisme-waasland.be 

www.toerismewaasland.be 


