


Creatief met recreatie 

• Wie zijn we, wat drijft ons?  

• Het Prullenbos: van concept tot realisatie 

• Backstay: een impressie + nieuwe wending 

• Tips 

• Shoot 

 

 



Wie zijn we, wat drijft ons? 





Het prullenbos, van concept tot realisatie 

• Gelegen in Laarne + Wetteren, totale opp 10 HA 

2008 

• Aankoop 
vijver + 
bos  

Dec 2009 

• Sneeuw-en 
ijspret op 
de vijver 

Jan 2010 

• Concept + start 
bouwaanvraag 

Nov 2011 

• Opening 
Herberg 

April 2012 

• Opening 
boskabanne 



What is  
it about? 



Struggles vooraf  

1. 2 gemeenten 

2. Geen ervaring in hospitality 

3. Economische haalbaarheid is broos door erg hoge investeringskost 

en hoge personeelskost    

4. Subsidiedossier boskabanne goedgekeurd maar niet aanvaard door 

wijziging concept onderweg 

5. Geen vzw dus geen werkingsubsidies 



Sterk en creatief concept 

1. origineel in inrichting & design 

2. origineel in beleving 

3. origineel in operationele uitdagingen 

4. origineel in marketing & media 



Origineel in inrichting & design 





#wamoetdakosten? 

1. creativitijd 

2. vindingrijkheid 

3. doorzettingsvermogen 

4. Lef 

5. Een handige Harry 

=> Een creatieve en originele uitstraling hoeft niet altijd duur te zijn 



Origineel in beleving 

• Bos-ontbijt 

• Bos-bbq 

• Verjaarbosfeestjes 

• Prulwandeling 

• Speelvallei 

• Salon artistiek 

• Camping Prullenbos 

• Halloween wandeling 
 

• Babyborrels, alternatieve 

huwelijken, recepties 

• Workshops 

• Danslessen 

• Opleidingen 

• teambuildings 
 

wisselwerking 







Origineel in operationele uitdagingen 

• Tijdens de zomer: groot terras => bar binnen te klein => bosbar buiten 

=> zelfbediening 

• Nieuwe opportuniteit: bosbar kan ook voor een afzonderlijke event 

gebruikt worden 

• Auto’s op het terrein door brede oprit: oplossing fietsersbrugje + extra 

parkeerweide 

• => geen auto’s meer in de buurt van de herberg, veiligheid is 

gegarandeerd, omgeving wordt niet verstoord. 



Origineel in operationele uitdagingen 

• Ontbijt op zondag altijd volzet 

• Men kwam zeer verspreid  

• Oplossing: 2 shiften, online te boeken  

• Ontbijt om 9u en “uitslapersontbijt” om 11u30 

• Resultaat: minder opvolging van de 

reservaties, mogelijk om dubbel aantal 

ontbijters te ontvangen 

• Men komt geconcentreerd 



Origineel in  
marketing 

Huisstijl wordt doorgetrokken in: 

  

• Communicatie; 

• Website;  

• FB;  

• Signalisatie; 

• Inrichting;  



• Identiteitsissue door mikken op verschillende doelgroepen 

• trial and error kost tijd en inspanning en zeker ook geld 

• Originele activiteiten hebben kleine toegevoegde waarde in cijfers maar grote 
toegevoegde waarde in het algemeen 

• De unieke ligging is soms ook een nadeel 

• Concurrentie van provinciale domeinen 

• Grote vraag naar privé afhuring van de herberg maar openbaar karakter laat 
dat niet toe: wijzigingen aan openingsuren 

 

Struggles onderweg 



https://www.vier.be/video/baksteen-in-de-maag/bb-buitengewoon-backstay-hostel


Evolutie Backstay 
• Wereldwijd in travel-en design magazines verschenen 

• Toerisme Vlaanderen award “beste innovatief toeristisch concept” 

• Bezettingsgraad van gemiddeld 60%  

• 100% geoptimaliseerd 

• Er ontstaan meer en meer vormen van hospitality die beleving en lowbudget centraal stellen 

• Geen vzw dus geen werkingsubsidies + hoge citytaks (GENT): hoge vaste kost 

 

NIEUWE KOERS VANAF NAJAAR 2018 

• Grote vraag van bedrijven, verenigingen en privégroepen om gans het gebouw af te huren 

• Probleem: door verhuur individuele bedden onmogelijk 

• Opportuniteit door verwerving pand ernaast: extra faciliteiten + nieuwe focus 

• Bestaande infrastructuur + design blijft integraal behouden maar wordt anders ingedeeld 

• Meeting- en eventlocatie voor particulieren en bedrijven met mogelijkheid om te blijven overnachten en eigen catering te doen.  

 



TIPS 

• Zoek het niet te ver 

• Zorg dat het totaalplaatje blijft kloppen 

• Durf veranderen 

• Luister naar uw doelpubliek  

• Laat je inspireren en loop rond 

• Gebruik de digitalisering om snel info te verzamelen 

• Werk met stagiairs 



Nele Van Damme 


