Toerisme Scheldeland vzw
Jaarverslag 2016

Toerisme Scheldeland
Noordlaan 21
9200 Dendermonde
Tel. 052 33 98 05
www.scheldeland.be
info@scheldeland.be

Dendermonde
april 2017

Toerisme Scheldeland

Jaarverslag 2016

1 VOORWOORD
Beste vrienden van Toerisme Scheldeland
In mei 2015 is het strategisch beleidsplan Scheldeland, dat in overleg met de
sector opgesteld werd, gepresenteerd. In dit plan staan de ‘negen werven voor
Scheldeland 2014-2019’ voorop, negen delen van het actieplan om Scheldeland
te ontwikkelen tot een volwaardige, dynamische toeristische regio. Er is nood
aan een sterk kernproduct: de beleving van het water en het erfgoed
gecombineerd met een sterk logiesaanbod. De versterking wordt projectmatig
aangepakt, met een netwerk van toeristische en andere partners. Toerisme
Scheldeland treedt daarbij op als netwerkorganisatie die zich bezighoudt met
productontwikkeling en actieve marktbewerking. De nodige marketing en
communicatie wordt toegespitst op online media en kanalen van derden. Deze
negen werven vormen bovendien een kader om de nodige keuzes te maken en
de resultaten ervan te meten.
Wat hebben we aangepakt in 2016?
Naast de traditionele toeristische publicaties: het toeristisch magazine SMAG,
de toeristische gids en de toeristische kaart hebben, werd na het succes van de
winterwandelcampagne in 2015 op dit elan verder gewerkt. Naar analogie met
het concept van 30 wandelingen door 30 steden en gemeenten met telkens een
logiestip, cafétip en bezienswaardigheid, kwam de fiets- en wandelcampagne tot
stand. In totaal 14 routes verspreid over 2 kleinere campagnes met focus op
logies, cafés en bezienswaardigheden in een frisse lay-out en een hoge
verspreiding. Plan Bier kreeg een update en herdruk van 12.000 ex. met een
Engelstalige versie als surplus. Al deze publicaties, campagnes en eigen
projecten zijn in overleg en samenwerking met de sector gemaakt en verspreid
tot bij de doelgroep. Sinds eind 2016 werkt Toerisme Scheldeland samen met
Travelmedia voor volledige uitwerking en uitvoering van een toeristische
campagne die in 2017 weerslag vindt.
Er zijn ook vele projecten in de regio opgevolgd: het strategische project
Schelde Sterk Merk, het strategische project Denderland, het strategische project
Rupelstreek, PDPO project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen, PDPO project Kwieke
Molens,… waarin samenwerking en netwerken centraal staat met de
verschillende actoren, partners, spelers in het veld. Ook Toerisme Scheldeland
vzw participeert actief in deze projecten, die als doel hebben om de streek te
ontwikkelen, de beleving te vergroten en bijgevolg dus de toeristen naar de
streek te krijgen.
Kortom, een jaar waarin gewerkt is aan de vertrouwde projecten, waarin veel
nieuwe projecten zijn opgestart, successen geboekt en gemeten en die van 2016
een bijzonder jaar maakten. Dit vormt een uitstekende basis om in 2017 op
verder te werken! Veel leesplezier!
Bernadette Boeykens
Voorzitter Toerisme Scheldeland

1

Toerisme Scheldeland

Jaarverslag 2016

2 INHOUDSOPGAVE
1

VOORWOORD .............................................................................................................. 1

2

INHOUDSOPGAVE ....................................................................................................... 2

3

Structuur vzw Toerisme Scheldeland ...................................................................... 4
3.1

3.1.1

Actoren ........................................................................................................... 4

3.1.2

Vergaderingen ............................................................................................... 6

3.2

5

Ledenlijst Raad van Bestuur .............................................................................. 7

3.2.1

Actoren ........................................................................................................... 7

3.2.2

Vergaderingen ............................................................................................... 7

3.3

4

Ledenlijst Algemene Vergadering ..................................................................... 4

Team Toerisme Scheldeland .............................................................................11

3.3.1

Regiocoördinator ..........................................................................................12

3.3.2

Regiomedewerkers ......................................................................................12

Publicaties ...................................................................................................................13
4.1

Toeristische gids en kaart .................................................................................13

4.2

SMAG Toeristisch magazine ..............................................................................13

4.3

Floraliëntocht (poster en flyer) ........................................................................13

4.4

Plan Bier kaart .....................................................................................................14

Marketing en communicatie .....................................................................................14
5.1

Winterwandelcampagne i.s.m. Travelmedia ..................................................14

5.2

Fiets- en wandelcampagne i.s.m. Roularta ....................................................16

5.3. Campagne LIVV .....................................................................................................17
5.4.

6

Foto- en filmmateriaal + beheer beeldenbank ..........................................17

5.3

Websites ...............................................................................................................17

5.4

Sprout Social .......................................................................................................18

5.5

Nieuwsbrieven .....................................................................................................20

5.6

Advertenties bij subregionale media ...............................................................21

5.7

Beurzen ................................................................................................................21

Infrastructuur .............................................................................................................22
6.1

Fietsen ..................................................................................................................22

6.1.1

Fietsroutes provincie Antwerpen...............................................................22

6.1.2

Scheldelandroute Oost-Vlaanderen ..........................................................22

6.2 Andere initiatieven in de regio waaraan Toerisme Scheldeland
medewerking verleende: .............................................................................................22
7

Netwerking ..................................................................................................................24
7.1

Eigen organisatie ................................................................................................24
2

Toerisme Scheldeland

7.2

Jaarverslag 2016

Organisatie van partners ...................................................................................28

7.2.1

Water: ...........................................................................................................28

7.2.2

Erfgoed: ........................................................................................................29

7.2.3

Onthaal: ........................................................................................................30

7.2.4

Evenementen: ..............................................................................................30

7.2.5

Natuur en Ruimtelijke Ordening ...............................................................31

Er zijn 6 gebiedsgerichte projectwerkingen waarbij Toerisme Scheldeland in
2016 actief deel uitmaakte: Onthaalplan Berlare, Schelde Sterk Merk met
Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), Strategisch Project Rupel,
Strategisch project Denderland, Strategisch Project ‘Van Erembald tot
Kravaalbos’ (RLSD). ..................................................................................................31
7.2.6
8

Economie: B(L)OV .......................................................................................32

Projecten .....................................................................................................................33
8.1

Groote Oorlog ......................................................................................................33

8.2

Strategisch beleidsplan toerisme .....................................................................35

8.3

Toeristische Initiatiefmap voor de toeristische sector..................................35

9
10

Financieel verslag ......................................................................................................36
Bijlagen ....................................................................................................................37

3

Toerisme Scheldeland

Jaarverslag 2016

3 Structuur vzw Toerisme Scheldeland
3.1 Ledenlijst Algemene Vergadering
3.1.1

Actoren
Scheldelandse steden en gemeenten:
1. Stad Aalst, vertegenwoordigd door mevrouw Mia De Brouwer en
de heer Kristof De Vos
2. Gemeente Berlare, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van
Driessche
3. Gemeente Boom, vertegenwoordigd door mevrouw Inge De
Ridder
4. Gemeente Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Gerda
Sallaets
5. Gemeente Buggenhout, vertegenwoordigd door Wim Mommaers
6. Gemeente Denderleeuw, vertegenwoordigd door de heer Jan De
Dier
7. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door mevrouw Annie Van
Den Berghe en de heer Dieter Mannaert
8. Gemeente Destelbergen, vertegenwoordigd door de heer André
De Groote
9. Gemeente Erpe-Mere, vertegenwoordigd door de heer Johan Van
Vaerenbergh
10.Stad Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Annelies Storms
11.Gemeente Haaltert, vertegenwoordigd door de heer Laurent
Volckaert
12.Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Tom
Waterschoot en de heer Koen Mettepenningen
13.Gemeente Hemiksem, vertegenwoordigd door de heer Tom De
Wit
14.Gemeente Laarne, vertegenwoordigd door de heer Igor Rogiers
15.Gemeente Lebbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Maria Van
Keer
16.Gemeente Lede, vertegenwoordigd door de heer Dirk Rasschaert
17.Stad Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Björn Siffer
18.Gemeente Melle, vertegenwoordigd door de heer Frederik De
Buck
19.Gemeente Merelbeke, vertegenwoordigd door de heer Dirk
Poriau
20.Gemeente Niel, vertegenwoordigd door de heer Tom Caluwaerts
21.Stad Ninove, vertegenwoordigd door de heer Danny De
Saedeleer
22.Gemeente Puurs, vertegenwoordigd door de heer Ronny Tourné
23.Gemeente Rumst, vertegenwoordigd door mevrouw Niki Dens
24.Gemeente Schelle, vertegenwoordigd door de heer Gilbert Van
de Vreken
25.Gemeente Sint-Amands, vertegenwoordigd door de heer Eddy
Ceurstemont
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26.Gemeente Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Christophe
Lostrie
27.Gemeente Wichelen, vertegenwoordigd door de heer Kristof De
Smet
28.Gemeente Willebroek, vertegenwoordigd door mevrouw Maaike
Bradt
29.Gemeente Zele, vertegenwoordigd door de heer Frans
d’Hollander
30.Gemeente Zwijndrecht, vertegenwoordigd door de heer Menno
Claes
Toerisme Provincie Antwerpen:
31.Toerisme Provincie Antwerpen
heer Alain Lovenweent
32.Toerisme Provincie Antwerpen
heer Gaston Maes
33.Toerisme Provincie Antwerpen
heer Bruno Peeters
34.Toerisme Provincie Antwerpen
heer Gilles Facon

vzw, vertegenwoordigd door de
vzw, vertegenwoordigd door de
vzw, vertegenwoordigd door de
vzw, vertegenwoordigd door de

Toerisme Oost-Vlaanderen:
35.Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
Lucien Bats
36.Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
Eddy Couckuyt
37.Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
mevrouw Hilde Bruggeman
38.Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
mevrouw Mieke Belmans
39.Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
Pierre Goffaux
40.Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
mevrouw Katia Versieck

vertegenwoordigd door de heer
vertegenwoordigd door de heer
vertegenwoordigd door
vertegenwoordigd door
vertegenwoordigd door de heer
vertegenwoordigd door

Toeristische clusters en VVV’s:
41.Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd
door mevrouw Bernadette Boeykens en de heer Herman Seghers
42.Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door mevrouw
Karin De Mulder
43.VVV Donkmeer, vertegenwoordigd door de heer Ignace Brys
44.VVV Faluintjesstreek, vertegenwoordigd door de heer Reddy Van
der Borght
45.VVV Hamme, vertegenwoordigd door de heer Erik Vermeire
46.VVV Ninove, vertegenwoordigd door de heer Yvan Roelandt
47.VVV Wieze, vertegenwoordigd door de heer Jozef Hiel
Nieuwe vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering in de loop van 2016:
 Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland: de heer Erik Verheyen en
plaatsvervanger de heer Marc Vervoort
 Gemeente Zele: de heer Luc Raman
5

Toerisme Scheldeland




Jaarverslag 2016

Gemeente Denderleeuw: de heer Alberic Sergooris
VVV Faluintjesstreek: de heer Erwin Sabbe

3.1.2

Vergaderingen

De Algemene Vergadering kwam samen op 25 april 2016, 19.30 uur in
Mechelen met volgende agenda:













Welkom
Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten
Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige AV (25-11-2015 in Lede)
Wijziging vertegenwoordigers
Goedkeuring jaarverslag en activiteiten, realisaties en publicaties 2015
Jaarrekening 2015
Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar 2015
Benoeming toezichthouder(s) boekjaar 2016
Acties 2016
Winterwandelcampagne 2015: resultaten enquête
Varia

De Algemene Vergadering kwam samen op 13 oktober 2016, 19.30 uur
in Melle met volgende agenda:
6
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Welkom
Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten
Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige AV (25 april 2016)
Goedkeuring begroting en jaarplan 2017
Activiteiten, realisaties en publicaties 2016
Varia

3.2 Ledenlijst Raad van Bestuur
3.2.1

Actoren
Scheldelandse steden en gemeenten:
1. Gemeente Berlare, vertegenwoordigd door de heer Kris Malfliet
2. Gemeente Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Herman De
Wulf
3. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door mevrouw Annie Van
den Berghe
4. Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Tom
Waterschoot (en tevens vice-voorzitter)
Toeristische clusters:
5. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd
door mevrouw Bernadette Boeykens (en tevens voorzitter)
6. Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door de heer
Stefan Van Linden
Provinciale toeristische organisaties:
7. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer
Eddy Couckuyt en Mieke Belmans
8. Toerisme Provincie Antwerpen vzw, vertegenwoordigd door de
heer Gilles Facon, penningmeester

Een aantal bestuurders van de Raad van Bestuur diende ontslag te nemen:
 Mia De Brouwer (Aalst)
 Bernadette Boeykens (Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland)
 Eddy Couckuyt (Toerisme Oost-Vlaanderen)
Sinds 1 september 2015 is Marilou Dubois, in dienst bij TOV als regiocoördinator
Scheldeland. Ze is van rechtswege secretaris van Toerisme Scheldeland vzw.

3.2.2

Vergaderingen

De Raad van Bestuur kwam samen op 2 maart in Dendermonde met
volgende agenda:
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Goedkeuring vergaderagenda



Goedkeuring verslag vorige vergadering



Financieel
o
o
o
o

Groote Oorlog: afrekening
Ontmoetingsmoment 11 mei 2016: gunning offerte
Bijdrage in studie onthaalplan: Durmevallei
Lidmaatschappen: gidsenvereniging Scheldelanders en NIWE



Marketing 2016



Agenda AV TSL



Varia
o Overzicht projecten en activiteiten
 21 april Sectormoment
 11 mei Ontmoetingsmoment
 24 mei Ambtenarenoverleg
 19 mei LIVVmoment
o Andere

De Raad van Bestuur kwam samen op 13 april in Dendermonde met
volgende agenda:


Goedkeuring vergaderagenda



Goedkeuring verslag vorige vergadering



Financieel
o Wijziging vertegenwoordigers
o Goedkeuring jaarverslag en activiteiten, realisaties en publicaties
2015
o Jaarrekening 2015
o Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar 2015
o Benoeming toezichthouder(s) boekjaar 2016



Marketing 2016
o Smag
o Vertaling Plan Bier en www.scheldeland.be
o Cijfers Winterwandelcampagne



Varia
o Overzicht projecten en activiteiten TSL
o Strategisch project Schelde Sterk Merk: stand van zaken
o Andere:
 Musea Rupelstreek: brief implosie musea
 Resoc Zuid-Oost Vlaanderen: engagementsverklaring
 Bruine borden
8
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De Raad van Bestuur kwam samen op 26 mei in Dendermonde met de
volgende agenda:


Goedkeuring vergaderagenda



Goedkeuring verslag vorige vergadering



Financieel
o Groote Oorlog: afrekening en te besteden budget
o Gunning gadgets Scheldeland



Marketing 2016
o Groote Oorlog stavaza
o Campagne 2016
o Campagne ‘Scheldeland Vakantieboek 2017’
o Foto-opdracht binnen raamcontract TPA



Varia
o
o
o
o
o
o

Overzicht projecten en activiteiten TSL
Evaluatie Ontmoetingsmoment 11 mei 2016
ATV televisie
Strategisch project Schelde Sterk Merk
Nieuwsbrief reisroutes.be, Kris Malfliet
Andere

De Raad van Bestuur kwam samen op 4 juli in Dendermonde met
volgende agenda:


Goedkeuring vergaderagenda



Goedkeuring verslag vorige vergadering
o Raamovereenkomst TPA fotografie, bevestiging rechtenvrij
gebruik door TSL
o Samenwerkingsovereenkomst TOV TSL marketing
o Groote Oorlog: stavaza afrekening, overleg partners 6 sept 2016
o Geen deelname aan ATV televisie



Financieel
o Gunning Campagne Scheldeland 2016



Marketing 2016
o Nota ‘Scheldeland Vakantieboek 2017’
o Nota distributieplan gadgets



Varia
o
o
o
o

Gemeenteborden langs Schelde voor pleziervaarder
Overzicht winterwandelboek promotie, per gemeente
Overzicht projecten en activiteiten TSL
Mededeling:
 Schuimpiraten, vraag van gerechtelijke politie
 Afsprakennota TOV TPA
9

Toerisme Scheldeland

Jaarverslag 2016

Overeenkomst met TOV voor PDPO project ‘Nieuwe
vormen van kamperen op het platteland’ is ondertekend
 Ondersteuning aanvraag strategisch project ‘Van Erembald
tot Kravaalbos’
 Brief steun steenbakkerij musea Rupelstreek
Strategisch project Schelde Sterk Merk
Bruine borden
Data RVB plannen, en AV
Andere


o
o
o
o

De Raad van Bestuur kwam samen op 30 augustus in Dendermonde met
volgende agenda:


Welkom



Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten



Goedkeuring vergaderagenda



Goedkeuring verslag vorige AV (25 april 2016)



Statuten: wijziging vertegenwoordiging



Goedkeuring begroting en jaarplan 2017



Activiteiten, realisaties en publicaties 2016



Varia

De Raad van Bestuur kwam samen op 21 november in Dendermonde met
volgende agenda:


Goedkeuring vergaderagenda



Goedkeuring verslag vorige vergadering



Marketing
o Gunning bestek ‘Scheldeland Vakantieboek, en
zomer/wintercampagne 2017'
o Samenwerkingsovereenkomst TOV en TSL mbt aanbesteding
vakantieboek en campagnes 2017



Varia



Data RVB en AV TSL vastleggen



Ter info:
o Campagne 2016: stavaza
o Overzicht projecten en activiteiten TSL
o Strategisch project Schelde Sterk Merk
o Stavaza Groote Oorlog in Scheldeland
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De Raad van Bestuur kwam samen op 1 december in Dendermonde met
de volgende agenda:


Goedkeuring vergaderagenda



Goedkeuring verslag vorige vergadering



Marketing
o Gunning bestek ‘Scheldeland Vakantieboek, en
zomer/wintercampagne 2017'
o Samenwerkingsovereenkomst TOV en TSL mbt aanbesteding
vakantieboek en campagnes 2017



Varia + Data RVB en AV TSL vastleggen



Ter info:
o Campagne 2016: stavaza
o Overzicht projecten en activiteiten TSL
o Strategisch project Schelde Sterk Merk
o Stavaza Groote Oorlog in Scheldeland



Andere

3.3 Team Toerisme Scheldeland
Het Dagelijks Bestuur van Toerisme Scheldeland vzw wordt statutair
toevertrouwd aan de regiocoördinator. De bevoegdheden van de
regiocoördinator en de relatie tussen de regiocoördinator en de Raad van
Bestuur staan beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Er wordt op regelmatige basis overleg gehouden tussen de regiocoördinator
en Gilles Facon, directeur TPA en met Mieke Belmans, Manager Marketing,
regio- en sectorwerking TOV.
Daarnaast kwam het volledige regioteam wekelijks samen om diverse acties
en realisatie uit te werken (teamoverleg). De regiocoördinator neemt de
leiding van dit overleg op zich.
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Regiocoördinator
Sinds 1 september 2015 is Marilou Dubois voltijdse regiocoördinator
Scheldeland. Marilou werkte sinds 7 september 2016 4/5de wegens
ouderschapsverlof.
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen

3.3.2

Regiomedewerkers
Regiomedewerker Tamara Corijn werkt voltijds voor Toerisme
Scheldeland. Tamara werkt sinds 4 mei 4/5de wegens
ouderschapsverlof.
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen
Regiomedewerker Sara Palmaers werkt voltijds voor Toerisme
Scheldeland.
Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen
Projectmedewerker Hilde Lambers is in dienst bij Toerisme Provincie
Antwerpen voor projecten die Scheldeland aanbelangen. Hilde wordt
gestuurd door directeur TPA Gilles Facon, met ondersteuning van de
regiocoördinator van Toerisme Scheldeland. Voor de activiteiten van
Hilde wordt verwezen naar het jaarverslag 2016 van Toerisme
Provincie Antwerpen. Hilde ging in zwangerschapsverlof op 12
oktober 2016.
Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen
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4 Publicaties
4.1 Toeristische gids en kaart
Met een oplage van 30.000 ex. wordt de toeristische gids verspreid binnen de
regio. Het praktische karakter van de publicatie zorgt ervoor dat toeristen en
recreanten ter plekke alles bij de hand hebben om Scheldeland te bezoeken.
De gids wordt bij diensten toerisme en logies in de regio verspreid via de
distributieronde(s) van Toerisme Oost-Vlaanderen. Toerisme Scheldeland
organiseert een aanvullende distributieronde. Deze opdracht werd uitgevoerd
door maatwerkbedrijf Ryhove.
De toeristische kaart is sinds 2015 losgekoppeld van de gids en wordt nog steeds
ingezet als wervend instrument buiten de regio in Vlaanderen. Met een oplage
van 10.000 ex. werden er 6.600 verspreid in 2015. Het tijdloze concept van de
kaart zorgt ervoor dat deze in 2016 ook nog verspreid werd, en is nu uitgeput.
De kaart wordt niet meer bijgedrukt.
Financiering: Toerisme Scheldeland

4.2 SMAG Toeristisch magazine
In samenwerking met RCA (communicatiebureau onder raamcontract) werd de
invulling van het toeristische magazine SMAG behouden. De consument wordt op
een hedendaagse manier aangesproken om Scheldeland te bezoeken. Het
magazine wordt buiten de toeristische regio verspreid:
Via insert bij Plus Magazine werden 43.000 ex. verspreid. Met een overdruk
oplage van 10.000 ex werd het magazine ook verspreid bij diensten voor
toerisme in Vlaanderen en Zuid-Nederland en in beperkte oplages bij diensten
toerisme en logies in de regio. Deze opdracht werd uitgevoerd door
maatwerkbedrijf Ryhove.
Eind 2015 werd het raamcontract met RCA stopgezet na uitwerking van SMAG
als hun laatste opdracht voor Toerisme Scheldeland, dat gebeurde in april 2016.
Financiering: Toerisme Scheldeland

4.3 Floraliëntocht (poster en flyer)
Toerisme Scheldeland stond mee in voor de ontwikkeling van flyer en affiche, ter
promotie van de bloem- en sierteelt in de regio.
De 200 affiches en 9.000 flyers werden door Toerisme Scheldeland, Toerisme
Waasland, Toerisme Wetteren en Toerisme Lochristi verspreid binnen en buiten
de regio. Het team stond ook in voor de input van content op de website
www.floralientocht.be.
Aan de begeleide fietstochten in Wetteren namen 180 fietsers deel.
Financiering: Toerisme Scheldeland
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4.4 Plan Bier kaart
Toerisme Scheldeland zorgde in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen
voor een Plan Bier voor Scheldeland. Het regionale plan bier kadert in en sluit
aan op de provinciale ‘Plan Bier’ campagne van TOV. In september werden, in
navolging van de Vlaamse Ardennen, op 18.000 ex., 10 brouwerijen voorgesteld,
4 fiets- en 3 wandelroutes. De volledige kaart werd opgesmukt met bierweetjes,
tips, recepten, interviews en beeldmateriaal dat speciaal voor de gelegenheid
gemaakt werd. De kaart werd ondersteund door de website www.planbier.be.
Een bijdruk van 12.000 ex, en een Engelstalige versie van 5.000 ex. werden in
2016 gerealiseerd. Mechelen werd op deze kaart specifieker toegevoegd.
Financiering: Toerisme Scheldeland

5 Marketing en communicatie
5.1 Winterwandelcampagne i.s.m. Travelmedia
Deze toeristische campagne positioneerde Scheldeland als aantrekkelijke
wandelbestemming van najaar 2015 tot Pasen 2016. Focus ligt daarbij op
Scheldeland als bestemming voor verblijfstoerisme. De campagne sluit
aan/wordt geïntegreerd op de bestaande communicatiemiddelen van Toerisme
Scheldeland (website, magazine, toeristische kaart, plan bier, toeristische
infogids, social media kanalen); en het thema bier en gezelligheid is de
onderscheidende troef voor het wandelaanbod en dient in de campagne
benadrukt te worden. De realisatie van een winterwandelboek in de 30 steden en
14
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gemeenten, kaderde in de winterwandelcampagne. Het boek werd ter
beschikking gesteld als een gratis downloadbare pdf. In samenwerking met
Travelmedia kwam dit online boek tot stand, gekoppeld aan een grote online
wintercampagne waarbij telkens 1 route uit het winterwandelboek in de kijker
werd gezet. Het winterwandelboek omvat 30 wandelingen langs evenveel steden
en gemeenten in Scheldeland. Op de route worden cafés met streekbieren en
logies in de buurt aangeduid, samen met extra tips voor onderweg.
Er werd ook een aparte deelwebsite www.scheldeland.be/winter aangemaakt als
landingspagina voor de winterwandelcampagne.
Resultaten van de enquête bij bijna 2.400 respondenten:


Succesvolle campagne Winterwandelboek Scheldeland met ruim
22.000 downloads waarvan meer dan 18.000 adressen voor
nieuwsbrief.



Profiel van de respondenten – ‘downloaders’: vnl. uit de
Scheldeland-provincies afkomstig maar niet beperkt tot Scheldeland gemiddeld 59 jaar oud 93% Belgen (vnl. Vlamingen) – 7%
Nederlanders 3 op 4 van binnenlandse respondenten afkomstig uit
Oost-Vlaanderen(45,4%) en Antwerpen (28,5%). 24% van
binnenlandse respondenten afkomstig uit Scheldeland. Gemiddelde
leeftijd = 59 jaar; 3 op 4 zijn 50-ers of 60-ers.



Intensief gebruik van het boek door de downloaders: de helft van
de respondenten trok erop uit met het Winterwandelboek. Wie erop uit
trok met het boek, deed meestal meerdere wandelingen uit het boek.
52% van de binnenlandse downloaders ging ermee op stap; bij de
Nederlandse respondenten was dat 1 op 5. Downloaders uit de
‘Scheldeland-provincies’ (Oost-Vlaanderen en Antwerpen) en uit
Vlaams-Brabant, zijn het vaakst met het boek op stap geweest.
Intensief gebruik door downloaders uit Scheldeland (60%), naburige
Waasland (65%!) en Groene Gordel (57%); ook downloaders uit de
nabije kunststeden en omgeving gingen er vaak mee op stap. Hogere
leeftijdscategorieën (55+) die naar alle waarschijnlijkheid het boek wél
vaker downloadden, gingen er relatief minder vaak mee op stap.



Wandelaars met het boek: vnl. uit de Scheldeland-provincies
afkomstig maar zeker niet beperkt tot Scheldeland - gemiddeld 58 jaar
oud 97% van de respondenten die met het Winterwandelboek gingen
wandelen in Scheldeland zijn Belg (in hoofdzaak Vlamingen), 3%
Nederlander 8 op 10 van die binnenlandse wandelaars wonen in OostVlaanderen (51%) of Antwerpen(29%). 28% van de binnenlandse
wandelaars wonen in Scheldeland, maar er zijn ook veel wandelaars uit
naburige regio Waasland (13%); in 3de orde: Kempen (Antwerpen)
(9%) en naburige Groene Gordel (7%); Antwerpen/Randstedelijk
Gebied/Mechelen: samen 14%; Gent: 6%. De Nederlandse wandelaars
komen vnl. uit Zeeland en Noord-Brabant. Gemiddelde leeftijd = 58
jaar; 3 op 4 zijn 50-ers of 60-ers.
Financiering: Toerisme Scheldeland
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5.2 Fiets- en wandelcampagne i.s.m. Roularta
In samenwerking met Roularta werkte Toerisme Scheldeland aan twee
campagnes om de regio te positioneren als aantrekkelijke fiets- en
wandelbestemming met focus op logies, bier, gezelligheid en interessante
bezienswaardigheden. De campagne sloot aan bij de bestaande
communicatiemiddelen.
5.2.1. Voor de periode augustus tot en met oktober 2016 werd de focus op
fietsen gelegd en werd een fietspocket ontwikkeld op 114.500 ex. en bij Knack
en Nest gevoegd. De campagne werd ook gepromoot via de nieuwsbrief van
Personal Life e-tips. Naar 365.000 abonnees.
5.2.2. Voor de periode oktober 2016 tot en met februari 2017 werd de focus op
wandelen gelegd en werd een wandelpocket ontwikkeld op 170.500 ex., waarbij
95.000 ex. bij Knack, 20.000 ex. bij Nest en 56.000 ex. bij Plus Magazine
werden verspreid. Online bannering heeft bij Plus Magazine geleid tot 42.000
impressies, bij Knack tot 176.000 impressies, en bij 50+etips tot 106.000
impressies.
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5.3. Campagne LIVV
Toerisme Scheldeland verzorgt voor Scheldeland de wervende teksten en levert
fotomateriaal aan voor de Campagne ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’.
Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen
Toerisme Oost-Vlaanderen

5.4. Foto- en filmmateriaal + beheer beeldenbank
In 2015 maakte Toerisme Scheldeland voor eigen communicatie bijna dagelijks
gebruik van de beeldenbank van TPA en TOV die onderling met elkaar verbonden
zijn. Toerisme Scheldeland kon gebruik maken van nieuw beeldmateriaal dat in
het kader van Plan Bier en bepaalde toeristische publicaties zoals StapAf werd
geshoot. Toerisme Scheldeland liet in eigen opdracht Mie De Backer op stap gaan
(opdracht eigen middelen binnen raamcontract TPA) om foto’s te maken van:
Willebroek, Rumst, Hemiksem, Bornem, Aalst, Denderleeuw, Lebbeke en Ninove.
Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen
Toerisme Oost-Vlaanderen
Toerisme Scheldeland

5.3 Websites
De website www.scheldeland.be draait op basis van een gebruiksvriendelijke
beheersmodule van Toerisme Oost-Vlaanderen. Toerisme Scheldeland past de
website regelmatig aan en maakt zoveel mogelijk gebruik van de tips die door de
communicatiespecialist van Toerisme Oost-Vlaanderen wordt aangereikt.
Er zijn ook aparte deelwebsites www.scheldeland.be/grooteoorlog voor project
Groote Oorlog, www.scheldeland.be/winter als landingspagina voor de
17
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winterwandelcampagne. In het kader van het project Plan Bier werd een aparte
pagina op de TOV-website voorzien: www.planbier.be.
Paginaweergaven
Sessies
Gebruikers
Paginaweergaven
Pagina's/sessie
Gem. sessieduur
Bouncepercentage
% nieuwe sessies
www.scheldeland.be

2013
49.052
40.394
188.821
3
0:02:17
52,26%
80,10%

2014
57.452
46.221
302.574
5
0:03:05
40,27%
79,33%

2015
89.105
71.573
244.701
2,75
00:01:59
44,26%
79,99%

2016
106.942
82.735
310.412
2,90
00:01:58
51,33%
74,73%

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen

5.4 Sprout Social
Toerisme Scheldeland gebruikt het beheerprogramma Sprout Social voor het
plaatsen en meten van berichten via Facebook en Twitter. Het monitoren van
reacties van volgers is daarbij heel belangrijk.
Financiering: Toerisme Scheldeland
Facebook
Toerisme Scheldeland heeft een eigen Facebookpagina waar ook meer lokale
initiatieven aan bod kunnen komen. De pagina heeft in 2016 gemiddeld 2.976
fans.
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Twitter
Via Sprout Social beheert Toerisme Scheldeland ook een Twitter-account. Met
een totaal van 869 volgers in 2016 waarvan 156 extra sinds 2015, 62 meldingen
en 57 retweets zijn de resultaten behoorlijk.
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Instagram
Sinds 2016 is Toerisme Scheldeland actiever aanwezig op Instagram. Met 120
volgers in 2016 is dit online medium voorlopig nog beperkt.

5.5 Nieuwsbrieven
Toerisme Scheldeland verstuurde via het programma Mailchimp 2
consumentennieuwsbrieven uit: 21/6 en 24/10. In totaal zijn 24.000 personen
geabonneerd op de nieuwsbrief. De winterwandelcampagne zorgde in ongeveer
22.000 downloads van het winterwandelboek waarvan ongeveer 18.000 van deze
e-mailadressen werden toegevoegd aan het abonneebestand.
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen
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5.6 Advertenties bij subregionale media
Toerisme Scheldeland kon adverteren in subregionale media (print) en houdt
daarbij rekening met 2 aspecten:
1. Het Strategisch Beleidsplan Toerisme Scheldeland vermeldt dat door
inzetten van media en opzetten van samenwerkingsmogelijkheden, het
imago van de regio verhoogd kan worden bij de eigen bevolking. Door het
stimuleren van ‘toerisme in de eigen streek’ ontstaat ambassadeurschap
(bewustmakingsproces), wat Scheldeland nodig heeft om
naamsbekendheid te vergroten.
2. Tegelijkertijd moeten steden en gemeenten proactiever benaderd worden
om Scheldelandinitiatieven gratis op te nemen in de gemeentelijke
infobladen. Gemeentebesturen kunnen zich op die manier eenvoudig als
partner van Scheldeland profileren.
In 2016




verscheen Toerisme Scheldeland met een:
advertentie Plan Bier in Dendermonde Zomert – 1/1
advertentie Plan Bier in de Zomerpocket Rupelstreek – 1/1
publireportage Plan Bier in De Streekkrant editie Bornem, Willebroek,
Londerzeel – 1/1

5.7 Beurzen
Publicaties Scheldeland werden via Toerisme Oost-Vlaanderen verspreid tijdens
de beurs ‘Dagtrips voor Groepen’ en op de Fiets- en Wandelbeurs van Utrecht, en
Antwerpen. Plan Bier werd in maart 2016 verspreid tijdens het Internationaal
Bierfestival in Wieze.
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6 Infrastructuur
6.1 Fietsen
6.1.1

Fietsroutes provincie Antwerpen

Toerisme Scheldeland werkte mee aan de herdruk van de Aspergeroute,
Scheldedijkroute en de Baksteenroute.
Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen

6.1.2

Scheldelandroute Oost-Vlaanderen

De nodige voorbereidingen werden getroffen voor de herwerking van de
Scheldelandautoroute.
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen

6.2 Andere initiatieven in de regio waaraan Toerisme
Scheldeland medewerking verleende:


Het Gebiedsgericht strategisch project Rupel wijst op het belang van
natuurverbindingen tussen de kleiputten en de Rupel als groene corridors.
Dit is niet alleen belangrijk voor dieren en planten, maar zeker ook voor
de beleving van de Rupelstreek. De betonnen buffers van de
bedrijventerreinen werken niet uitnodigend voor een doorsteek van de
Rupeldijk naar het achterliggende groengebied. Voor deze toeristischrecreatieve ontsluiting is een goede samenwerking met de bedrijven
langsheen de Rupel een absolute must.



In samenwerking met brouwerij Het Anker, Pasar, Thomas More
Hogeschool, Toerisme Rupelstreek en Toerisme Mechelen verleende
Toerisme Scheldeland medewerking aan de uitwerking en promotie van de
Gouden Carolus Wandel- en Fietszoektochten. In november was Toerisme
Scheldeland aanwezig met toespraak en aanbod prijzenpot tijdens de
prijsuitreiking in stokerij De Molenberg in Willebroek.
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In het nieuwe toeristisch infokantoor in de vroegere lakenhalle van
Dendermonde staat beleving centraal. Het bezoekerscentrum neemt u
mee op reis door het verleden van de stad. Kaarten oa van Scheldeland,
touchscreens, films en maquettes vertellen het verhaal van 'bloeiend
handelscentrum' in de middeleeuwen tot 'martelaarstad' in de Groote
Oorlog en de moeizame heropbouw nadien. Uiteraard mag ook een
verwijzing naar het Ros Beiaard en de Reuzen niet ontbreken!



Het laatste weekend van mei gingen de Molenbergfeesten voor de tweede
maal door op stokerij De Molenberg in Willebroek. De stokerij met
bezoekerscentrum openden voor het eerst de deuren voor een ruim
publiek. Toerisme Scheldeland was betrokken bij de promotie van het
evenement en op de dag van het evenementen werden toeristische gidsen
verspreid.



Great Breweries Marathon 2016: voorbereidingen ondersteuning
communicatie. Op 5 juni 2016 organiseerden brouwerijen Bosteels, Palm
en Duvel-Moortgat i.s.m. Golazo een eerste Great Breweries Marathon
(GBM) op een groot gebied van Scheldeland. Toerisme Scheldeland stond
mee in voor de promotie. Toerisme Scheldeland woonde persmoment bij.



In 2016 was het 40 jaar geleden dat Lucien Van Impe de Tour van 1976
won. De gemeenten Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Aalst hebben een
fietsroute uitgestippeld op basis van het fietsknooppuntennetwerk.
Toerisme Scheldeland woonde de overlegmomenten hieromtrent bij en
deed de nodige promotie.
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7 Netwerking
7.1 Eigen organisatie
7.1.1. Kennismaking steden en gemeenten Scheldeland
Marilou Dubois heeft samen met Mieke Belmans, marketing, sector en
regioverantwoordelijke bij Toerisme Oost-Vlaanderen, nog kennisgemaakt
met enkele schepenen en ambtenaren voor toerisme van de steden en
gemeenten van Scheldeland. De Antwerpse gemeenten worden
vertegenwoordigd door Toerisme Klein Brabant en Toerisme Rupelstreek.
Op basis van ambtenarenoverleg, studiedagen, ontmoetingsmomenten,
nieuwsbrieven en netwerkmomenten van derden onderhoudt Toerisme
Scheldeland contacten met o.a. de diensten voor toerisme, schepenen voor
toerisme, logiessector, provinciale diensten, erfgoedcellen.
7.1.2. Ambtenarenoverlegmomenten waren er op 7 juni en 8 december
2016:
Agenda: Ambtenarenoverleg 7 juni 2016, Weert:


Goedkeuring verslag d.d. 10 december 2015



Voorstelling Schelde Sterk Merk



Resultaten enquête Winterwandelcampagne 2015



Jaarplanning 2016
Marketing & Communicatie
a.
b.
c.
d.
e.

Toeristische publicaties: toeristische gids, Smag, Plan Beer (engelstalige versie),
Plan Bier herwerking + herdruk
Beurzen TOV Antwerpen en Utrecht
Campagne 2016: zomerfietscampagne en winterwandelcampagne
Sectormomenten: 21 april sectoroverleg water, 11 mei ontmoetingsmoment, 19
mei sectoroverleg logies/LIVV
Foto-opdracht voor campagne 2017



Campagne ‘Scheldeland Vakantieboek 2017’



Projecten
Groote Oorlog - Schelde Sterk Merk - Bloeiend Oost-Vlaanderen – Onthaalplan
’Land van Meersen en Meer’ – PDPO project ‘Water- en windmolens in Denderland
en Herzele’ - Strategisch Project Denderland - Oeverlopen 2 - Van Erembald tot
Kravaalbos - Strategisch project Rupelstreek - N-Top, Nautisch Toeristisch -Overleg
Platform

 Varia / tafelronde
a.

Advertenties van Toerisme Scheldeland in subregionale media, in een
toeristische publicatie van steden en gemeenten
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UITdatabank, en opname Toerisme Scheldeland in communicatie
gemeente/stad (infoblad, verwijzing website)
Andere

Agenda: Ambtenarenoverleg 8 december 2016, Dendermonde:


Goedkeuring verslag d.d. 7 juni 2016



Voorstelling Schelde Sterk Merk



Resultaten Fiets- en Wandelcampagne 2016



Jaarplanning 2017



‘Scheldeland Vakantieboek en campagnes 2017’, incl fotoshoot



Projecten
Groote Oorlog - Schelde Sterk Merk - Bloeiend Oost-Vlaanderen – Onthaalplan
’Land van Meersen en Meer’ – PDPO project ‘Water- en windmolens in Denderland
en Herzele’ - Strategisch Project Denderland - Oeverlopen 2 - Van Erembald tot
Kravaalbos - Strategisch project Rupelstreek



Tafelronde



Varia
a.
b.
c.
d.

Ontwikkeling visie door TOV over ‘Onthaal in de toekomst’
Advertenties van Toerisme Scheldeland in subregionale media, in een toeristische
publicatie van steden en gemeenten
UITdatabank, en opname Toerisme Scheldeland in communicatie gemeente/stad
(infoblad, verwijzing website)
Andere

7.1.3. Logeren In Vlaanderen Vakantieland
Op 19 mei organiseerde Toerisme Scheldeland in samenwerking met TOV een
infosessie voor logies naar aanleiding van de werving van het boek ‘Logeren in
Vlaanderen Vakantieland’ (waarin TPA en TOV participeren), in Landhuis Ter Velt
in Melle. Het sectormoment met LiVV-werving door Deborah Ongena,
logiesconsulente bij TOV, werd gevolgd door een vormingsessie over het gebruik
van social media door Bram Elewaut, deskundige digitale media bij TOV.
Financiering: LIVV, 5 PTO’s
7.1.4. Sectormoment Water
Op 21 april 2016 organiseerde Toerisme Waasland in samenwerking met
Toerisme Scheldeland een sectormoment rond Water in AC De Zaat in Temse.
Tijdens dit sectormoment werden de genodigden geïnformeerd door sprekers als:
 Els Maes, Regiocoördinator Waasland
 Marilou Dubois, Regiocoördinator Scheldeland
 Kurt Tuerlinckx, Havenbedrijf Antwerpen, project ‘Havenland’
25
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Stefaan Nollet, projectingenieur W&Z, ‘Polders van Kruibeke’
Tom Wezenbeek, projectcoördinator ‘Schelde Sterk Merk’
Lambert Schoenmaekers, projectleider ‘Maasvallei

Tijdens het middagprogramma kwamen ook de rederijen aan het woord, gevolg
door een lunch en netwerkmoment aan boord van de ‘Wilford’. In de namiddag
werd een bezoek gebracht aan de ‘New Belgica’ in Boom.
7.1.5. Studiedagen Scheldeland
Om productkennis van de toerismemedewerkers te vergroten en up-to-date te
houden, worden op regelmatige basis studiedagen Scheldeland georganiseerd. In
2016 werd door een 30-tal deelnemers onder begeleiding van gidsen een bezoek
gebracht aan de Rupelstreek op 11 oktober 2016 en aan het Land van
Dendermonde op 24 november 2016.
Programma Rupelstreek: Verwelkoming PRD De Schorre in Boom, toelichting
over oa. Fietsbelevingspunt en Blauwe Halte door Gaston Maes (TPA), bezoek
aan Nautisch Bezoekerscentrum, EMABB, watertoren Rumst, plukboerderij
Schelle, brouwerij De Klem in Niel.

Programma Land van Dendermonde: Verwelkoming bij De Grote Napoleon,
toelichting site door bakker en mosterdmaker Stijn Mariman, bezoek aan
Mirabrug, Koolputtensite, wandeling Den Bunt, scheepvaartmuseum Baasrode,
brouwerij Malheur in Buggenhout.
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7.1.6. Ontmoetingsmoment Scheldeland
Op woensdag 11 mei 2016 werd het Ontmoetingsmoment Scheldeland
georganiseerd aan boord van het passagiersschip Wilford dat aangemeerd lag
aan de Kaai van Sint-Amands. In het kader van Verhaeren 2016 kon
deelgenomen worden aan een optioneel voorprogramma met een begeleide
rondleiding over het n met het leven en werk van dichter Emile Verhaeren. In
2016 vierde de gemeente Sint-Amands de 100ste verjaardag van het overlijden
van de dichter. Het officieel programma startte omstreeks 19 uur:
Welkomstwoord door Eddy Ceurstemont, schepen voor toerisme Sint-Amands
 Interview met de gedeputeerden voor toerisme Bruno Peeters (Antwerpen)
en Eddy Couckuyt (Oost-Vlaanderen)
 Voorstelling actieplan 2016 Toerisme Scheldeland door regiocoördinator
Marilou Dubois
 Slotwoord door Bernadette Boeykens, voorzitter Toerisme Scheldeland vzw
Nadien werd een walking dinner met streekproducten aangeboden en volgde een
netwerkmoment tijdens boottocht op de Schelde.
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7.2 Organisatie van partners
Toerisme Scheldeland neemt haar rol als adviseur op bij een aantal dossiers van
toeristische en niet-toeristische organisaties. Ook tijdens structurele
overlegmomenten rond bepaalde thema’s adviseert Toerisme Scheldeland waar
nodig. Enkele specifieke netwerkmomenten worden naast een opsomming ook
toegelicht:

7.2.1

Water:

Onthaalplan Durmevallei: Sinds november 2015 bouwt Toerisme Scheldeland
mee aan een onthaalplan voor de Durmevallei door structureel overleg met W&Z,
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ANB, RLSD met SSM, TSL/TOV/TWL, en de gemeenten Lokeren, Temse, Hamme,
Zele, Waasmunster over de ontsluiting van de Durmevallei, ontwikkeling visie. In
2016 werd door RLSD een bestek uitgeschreven voor het opstellen van het
onthaalplan Durmevallei, en gegund aan Stramien & Pavlov.
Op Stoapel Temse: Op Stoapel wil het rijke erfgoed van de scheepsbouw
langsheen de Scheldeboorden onderzoeken, bewaren en op een originele en
creatieve manier ontsluiten voor een breed publiek. Ze legt daarbij de focus op
de industriële zeescheepsbouw in Temse. Op Stoapel wil dit doen door eigen
onderzoek, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verenigingen,
overheden, kunstenaars en andere belanghebbenden, en door in het algemeen
alle daden te stellen die onze missie kunnen verwezenlijken. Op Stoapel wil ook
meewerken aan projecten van derden die raakvlakken hebben met het
scheepsbouwerfgoed in de Schelderegio. Marilou Dubois nam in 2016 deel aan
overlegmoment over de toekomstplannen door een brainstorm met de
stakeholders.
Veren in de provincie Antwerpen: Bedoeling is om een project op te zetten
rond de combinatie fietsen/veerdiensten in de provincie Antwerpen (dienst
Mobiliteit). De veerdiensten promoten als milieuvriendelijk mobiliteitsmiddel,
nuttig bij recreatief en utilitair fietsen. Tijdens een eerste kennismaking werd
nagekeken of dergelijk project wenselijk en realiseerbaar is.

7.2.2

Erfgoed:



Scheepswerven in Beeld: rondom het nautisch erfgoed zijn drie
bijeenkomsten geweest met Dienst Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen
en Toerisme Scheldeland, over de toekomstige ontwikkeling van de
scheepswerven Baasrode, waarvan één vergadering ook samen met Toerisme
Oost-Vlaanderen, en het strategisch project Rupelstreek. Er werd onderzocht
om te kijken hoe het nautische erfgoed in Scheldeland en Oost-Vlaanderen
beter ontsloten kan worden, en welke acties hiervoor nodig zijn.



Steenbakkerijmusea Rupelstreek: door de opmaak van het Streekverhaal
Rupel en de opstart van een gebiedsprogramma Rupelstreek (= Strategisch
Project Rupelstreek) werd eerder een eerste aanzet gegeven om van het
steenbakkerijverleden een krachtige impuls naar de toekomstige ontwikkeling
van de streek te maken. De samenwerking tussen de verschillende klei-,
baksteen- en tegel gerelateerde musea moet als het ware de sokkel zijn,
waarop dit streekverhaal verder uitgebouwd en zichtbaar gemaakt kan
worden. In dat kader nam Toerisme Scheldeland niet alleen deel aan de
studiedag ‘Erfgoed en Rupelstreek in industriële erfgoedlandschappen.
Baksteencongres’. Er werd ook overleg gepleegd met Toerisme Rupelstreek
en Erfgoedcel Rupel en TPA over de ‘ondersteuning openstelling Musea
Rupelstreek’. De persconferentie rond de bruikleenovereenkomst tussen ’t
Geleeg in Rumst en Museum Rupelklei werd bijgewoond.



PDPO III project ‘Water- en windmolens in Denderland en Herzele’: om
draagvlak landelijk molenerfgoed, en –ambacht en streekidentiteit te
vergroten. Trekker is Erfgoedcel Denderland, co-promotor MOLA vzw ism
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Provincie Oost-Vlaanderen, TSL, de gemeenten Erpe-Mere, Lede, Ninove en
enkele particuliere molenaars. Door draaiende molens open te stellen voor
publiek (scholen), didactisch materiaal te ontwikkelen, gidsen op te leiden.


Het OKV heeft subsidies verworven voor het project ‘Meesters in situ’. Dit
project wilt op verschillende locaties, een 80-tal, de Vlaamse Meesters in situ
beter ontsluiten en de beleving verhogen voor de toerist. Toerisme
Scheldeland ijverde mee om Aalst, Dendermonde, en Bornem op de radar te
zetten binnen dit project, via 2 overlegmomenten oa met TOV en Dienst
Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.



De Steenovens is een unieke hoeve omkaderd door een prachtig
(cultuur)landschap aan de Schelde in Sint-Amands. Het is een authentieke
plek waar mensen de ruimte krijgen om tot rust te komen en te genieten van
lokale, ambachtelijke producten. De Steenovens biedt mogelijkheden om de
historiek en natuur te beleven en te ontdekken en om samen aan de slag te
gaan tijdens workshops. Toerisme Scheldeland kon via de werkgroep
strategie mee nadenken over een projectplan en toeristische ontsluiting voor
de Steenovens.

7.2.3

Onthaal:

Doel van het overleg bij Toerisme Scheldeland was om informatie uit te wisselen
over de organisatie van de gidsenopleiding voor het oostelijke gedeelte van
Scheldeland, de gidsenwerking, de boeking van groepsbezoeken en eventuele
samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen. Karel Verboven (gidsenvereniging
Scheldelanders), Mathias De Munck (CVO Provincie Antwerpen), Steve De Vroe
(Syntra Midden-Vlaanderen), Marilou Dubois (regiocoördinator Toerisme
Scheldeland) en Sara Palmaers (regiomedewerker Toerisme Scheldeland) waren
aanwezig bij dit overleg. De gidsenvereniging checkte of gidsen met opleiding
CVO daadwerkelijk kunnen starten als gids bij hun. Daarnaast nemen de
verschillende instanties onderling contact voor de organisatie van de opleiding in
najaar 2017.
Marilou Dubois gaf verder nog toelichting aan de gidsen in opleiding over de
werking van Toerisme Scheldeland vzw, tijdens de Gidsenopleiding van Syntra
Midden Vlaanderen.

7.2.4

Evenementen:

Toerisme Scheldeland was betrokken bij de voorbereidingen en organisatie van
de evenementen, alsook de communicatie werd door Toerisme Scheldeland mee
ondersteund (online en offline): Internationaal Bierfestival in Wieze (12-13
maart), Tall Ships Race in Antwerpen (7-8-9 juli), Duvel on Tour (1 mei), Gouden
Carolus wandel- en fietszoektochten (mei tot september), Molenbergfeesten
(laatste weekend mei), avondwandelingen in samenwerking met Pasar (juliaugustus), Floraliëntochten in Wetteren (29 mei, 26 juni, 31 juli, 18 september).
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Natuur en Ruimtelijke Ordening

Er zijn verschillende gebiedsgerichte projectwerkingen waarbij Toerisme
Scheldeland in 2016 actief deel uitmaakte: Onthaalplan Berlare, Schelde Sterk
Merk met Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), Strategisch Toeristisch
Overleg Rupel, Strategisch project Denderland, Strategisch Project ‘Van
Erembald tot Kravaalbos’ (RLSD).


Opvolging/deelname aan de Raad van Bestuur en Algemene
Vergadering van RLRL en RLSD. De contacten met RLSD werden sedert
de tweede jaarhelft 2015 verder geïntensifieerd door de samenwerking
in het project Schelde Sterk Merk.



Onthaalplan Kalkense Meersen-Donkmeer:
TSL participeerde in de workshops voor de opstelling van een
onthaalplan. Dit plan gaat over het optimaal inrichten en onthalen van
de toeristen in het gebied Berlare, Wichelen, Laarne en Wetteren, met
het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van
de natuur en het natuurlijk milieu. Trekker is de VLM.



Strategisch Toeristisch Overleg Rupel (STOR): TSL participeert in het
overleg dat sinds het najaar van 2015 werd opgestart. Een belangrijk
onderdeel is de ontwikkeling van het fietsbelevingspunt RupelScheldeland in Boom. Er wordt gewerkt aan een ontmoetingsplek voor
recreatieve fietsers en wielerfanaten met onder meer een toeristische
infobalie, fietsverhuur, fietshersteldienst, elektrische oplaadpunten, een
expo rond het Vlaamse wielererfgoed en een themacafé. De realisatie
kadert binnen het project ‘Blauwe Halte’, een multimodaal
overstappunt waarbij beleving op en langs het water centraal staat.



Strategisch Project Denderland: hier worden ruimtelijke uitdagingen in
de steden langs de Dender: Ninove, Denderleeuw, Aalst samen met
Liedekerke, Roosdaal (Vlaams-Brabant) en Ath en Lessines (Wallonië)
ontwikkeld. In 2016 werden vooral SWOT, visie en acties bepaald.
Toerisme Scheldeland vzw en TOV namen deel aan dit overleg. Er
worden drie thema’s naar voren geschoven: Groen-blauwe netwerk,
toerisme, hernieuwbare energie.



Strategisch Project Schelde, Sterk Merk (RLSD): biedt in potentie een
mogelijk antwoord op de vraag naar een meer gestructureerd overleg
en samenwerking met verschillende actoren in de regio.
31 partners werken aan ruimte om te leven en te beleven in de
Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen. Samen willen deze partners
de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om de Schelderegio
op een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied voor
inwoners en bezoekers te versterken. Zo wordt de Schelde ‘een sterk
merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in
de verstedelijkte Vlaamse ruit. Toerisme Scheldeland is
vertegenwoordigd in Stuurgroep en Begeleidingsgroep. Het
Impulsdossier ingediend bij Toerisme Vlaanderen voor het project ‘Van
Steen tot Steen’, voor de ontsluiting van drie kastelen oa kasteel
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Marnix van St Aldegonde werd in 2016 goedgekeurd. Voor de opmaak
van een marketingplan was er overleg tussen SSM en TSL. Naast TOV,
TPA en Toerisme Waasland maakt ook TSL deel uit van de werkgroep
logies.


7.2.6

‘Van Erembald tot Kravaalbos’, vervolg op strategisch project, werd na
1 jaar opnieuw een strategisch project, om open ruimte in landschap op
te waarderen, hopcultuur terug te brengen. In regio Aalst, Opwijk,
Merchtem, Asse en Affligem. Toerisme Scheldeland houden nauw
contact mbt Toerisme.

Economie: B(L)OV


Ondersteuning bij projectdossier B(l)oeiend Oost-Vlaanderen dat
door Toerisme Oost-Vlaanderen, KMLP, PCS Destelbergen en
Wetteren werd ingediend bij PDPO Platteland Plus. Toerisme
Oost-Vlaanderen diende samen met de copromotoren
Proefcentrum voor Sierteelt, de gemeente Wetteren en de
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde
(organisatie achter Floraliën Gent) eind 2014 een
subsidieaanvraag in bij het programma voor
Plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 (Platteland Plus).
TSL onderschreef een partnerengagement in het project.
De volgende tweeënhalf jaar wordt 227.102 euro (excl. btw)
geïnvesteerd in het versterken van de Oost-Vlaamse
sierteeltsector door toeristisch-recreatieve productontwikkeling
en promotie van sierteeltproducten. De promotoren ontvangen
hiervoor 65% cofinanciering van Europa, de Vlaamse overheid en
de Provincie Oost-Vlaanderen.
 Toerisme Oost-Vlaanderen staat in voor de toeristischrecreatieve productontwikkeling rond sierteelt en de
promotie ervan.
 Het Proefcentrum voor Sierteelt zal de gemeenten en
verenigingen stimuleren en ondersteunen bij het
aanleggen van parklets (kleine parkjes) en bloemperken.
 In 2017 zal de gemeente Wetteren een bloementapijt
aanleggen.
 In datzelfde jaar organiseert de Koninklijke Maatschappij
voor Landbouw en Plantkunde een meerdaags evenement
rond verborgen tuinen.
Tot het projectgebied behoren volgende gemeenten in
Scheldeland: Destelbergen, Laarne, Melle, Merelbeke, Wetteren,
Wichelen en in Waasland: Lochristi, Lokeren, Moerbeke,
Wachtebeke. In 2016 heeft helaas KMLP zich als copromotor om
interne redenen moeten terugtrekken uit het project BLOV.
Op 29/5, 26/6, 31/7 en 18/9 werden door Toerisme Wetteren
begeleide fietstochten langs de groene en kleurrijke velden van
de Floraliëntocht georganiseerd. Individuele fietsers kunnen zich
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hiervoor inschrijven. Er is veel te vertellen over de sierteelt en
dat doet de gids dan met stijl én inhoud. De fietsers stappen ook
af voor een bezoekje aan een modern sierteeltbedrijf. TSL
werkte mee aan de druk en opmaak van flyers en affiches voor
dit evenement.

8 Projecten
8.1 Groote Oorlog
Dit project werd door Toerisme Scheldeland in 2010 bij Toerisme Vlaanderen
ingediend in het impulsfonds Groote Oorlog. Toerisme Scheldeland ontving
van Toerisme Vlaanderen de toezegging van een subsidie van 239 000 euro
op een totale projectkost van 482 669 euro.
Een groot aantal locaties in de 8 deelnemende gemeenten, die elk een stukje
van het verhaal van de 'Groote Oorlog' in Scheldeland vertellen, werden
verbonden door het ontwikkelen van toeristische routestructuren (fietsen en
wandelen).
Toerisme Scheldeland trad op als coördinator in dit project en streefde naar
sterke en op mekaar afgestemde productontwikkeling die de kwaliteit van het
toeristische product, de samenwerking tussen de verschillende gemeenten en
de aantrekkingskracht van de regio als geheel kan verhogen. Toerisme
Scheldeland stond in 2014 in voor de gezamenlijke communicatie en promotie
van dit project.
Toerisme Scheldeland kon beroep doen op de intensieve samenwerking met
de marketingdienst van TOV voor de realisatie van de verschillende
projectacties en -producten.
Met betrekking tot de besteding van het resterend budget werd in 2016
gesproken met de steden en gemeenten die al bijdragen. Er komen Groote
Oorlog belevingspunten op de wandel en fietsroutes. Omdat er per route
slechts 1 belevingspunt mag komen, wordt dan bekeken waar deze idealiter
komen. Stand van zaken deelname belevingspunten: Bornem, Puurs,
Lebbeke, Buggenhout doen mee. Dendermonde en Aalst, Zele, Sint-Amands,
Melle (nieuwe partner) doen niet mee.
Gemeentes Melle en Bornem willen alvast meewerken aan de uitbreiding van
de brochure met respectievelijk een extra fiets- en wandelroute.
Ter kennisgeving: In 2017 wordt 3.500 euro voorzien voor de online promotie
van de app en het routeboekje. In 2018 zou 6.500 euro voorzien worden voor
de online promotie, en daarnaast ook een promotiebudget van 50.000 euro
aangewend worden voor het maken en verspreiden via een medium van een
wervende folder op 100.000 ex. Promotie voor de nieuwe routes en de app,
activiteiten rondom WOI in Scheldeland, belevingspunten, enz.
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In 2015 werd een toeristische applicatie ontwikkeld. De opdracht bestond uit
het ontwikkelen van een digitale ontsluiting van het project 'Groote Oorlog in
Scheldeland' en dit voor volgende onderdelen:
1. het erfgoed rond Wereldoorlog I in de regio Scheldeland
2. drie toeristische fiets- en drie toeristische wandelroutes in de regio
Scheldeland binnen het project Groote Oorlog in Scheldeland.
3. Vertaling in het Frans, Engels en Duits van de digitale applicatie GO
Deze werd via IOS 296 maal geïnstalleerd, en via Androïd waren er 656
(tegenover in 2015 443) installaties, waarvan 61 in Nederland.

Op 9 mei 2016 werd een tussentijdse rapportage overgemaakt aan Toerisme
Vlaanderen. Alle vooropgezette projecten als uit het Impulsdossier werden
gerealiseerd. Het project werd door Toerisme Scheldeland uiteraard
prominent meegenomen in haar communicatie: Toeristische
Gids, SMAG, social media kanalen, en via de kanalen van de partners.
De deelnemende gemeentes aan het project “Groote Oorlog”, gecoördineerd
door Toerisme Scheldeland en gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen
kregen een overzicht van het eindresultaat dat in hun gemeente werd
gerealiseerd. In 2016 kon de waarde van de eerste fase dus ingeschat
worden. Na verrekening van subsidies kregen de gemeenten de waarde van
hun cofinanciering meegedeeld. Toerisme Scheldeland stond in voor de
financiële afrekening rekening houdend met al dan niet betaalde
voorschotten.
Verdere promotie van het project gebeurde via website
www.scheldeland.be/grooteoorlog.

34

Toerisme Scheldeland

Jaarverslag 2016

8.2 Strategisch beleidsplan toerisme
In 2015 kwam het opstellen van het Strategisch Beleidsplan Scheldeland in de
eindfase van het planproces dat vooral in 2014 plaatsvond met overleg met de
sector, met Idea Consult als begeleidend studiebureau. In 2016 werkte Toerisme
Scheldeland verder op basis van het strategisch beleidsplan. Marilou Dubois
legde tijdens de kennismakingsronde met 30 steden en gemeenten in
Scheldeland de nadruk op het strategisch beleidsplan Scheldeland en hoe
Toerisme Scheldeland kan faciliteren in de toepassing ervan.

8.3 Toeristische Initiatiefmap voor de toeristische sector
Deze map met allerlei praktische info werd speciaal ontwikkeld voor de
toeristische sector. Items als ‘Situering Scheldeland, Wie doet wat?, Info op maat
van de toerist, logies, groepsuitstappen, evenementen, netwerking’ komen aan
bod. Het project kadert in de doelstelling om meer samen te werken en te
netwerken met de sector. Daarnaast heeft de sector een naslagwerk, en kan de
map zelf aangevuld worden met nuttige info. Op vraag en tijdens
sectormomenten werd de initiatiefmap verspreid.
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9 Financieel verslag
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële VA
Materiële VA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen < 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Beginvermogen
Overgedragen resultaat
VOORZIENINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Voorziening terug te betalen subsidies
SCHULDEN
Schulden < 1 jaar
RESULTATENREKENING
BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN -KOSTEN
Brutomarge
Afschrijvingen
Voorzieningen
Andere uitgaven
POSITIEF BEDRIJFSRESULTAAT
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
FINANCIËLE KOSTEN
POSITIEF RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING
UITZONDERLIJKE KOSTEN
Positief resultaat van het gewone boekjaar
RESULTAATVERWERKING
TE BESTEMMEN POSITIEF RESULTAAT
Te bestemmen positief resultaat van het
boekjaar
Overgedragen positief resultaat van het vorige
boekjaar
ONTTREKKING EIGEN VERMOGEN
TOEVOEGING AAN DE BESTEMDE FONDSEN
OVER TE DRAGEN POSITIEF RESULTAAT

256.097
29.384
29.384
0
226.713
13.798
212.915
0
234.866
222.037
53.194
168.843
4.151
0
4.151
8.678
8.678

70.280
31.942
0
130
38.208
123
38
38.292
17.061
21.231
214.940
21.231
193.709
0
0
214.940

De jaarrekening 2016 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 20
april 2017 en nadien neergelegd bij de bevoegde instanties. De AV gaat er mee
akkoord de winst aan te wenden voor realisaties in 2017.
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10 Bijlagen
Overzicht afkortingen:
 ASL
Antwerps Scheldeland
 CTPA
Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
 DEIS
Dienst Economie en Internationale Samenwerking
 ELAH
Erfgoed- en Landschapshuis
 GO
Groote Oorlog
 LIVV
Logeren in Vlaanderen Vakantieland
 NIP
Natuur Inrichtingsproject
 N-TOP
Nautisch Toeristisch OverlegPlatform
 OSL
Oost-Vlaams Scheldeland
 PDPO
Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling
 POI
Point of Interest (bezienswaardigheid)
 PTO
Provinciale Toeristische Organisatie (= o.a. TOV & TPA)
 RLRL
Regionaal Landschap Rivierenland
 RLSD
Regionaal Landschap Schelde-Durme
 SL
Scheldeland
 SMAG
wervend toeristisch magazine Scheldeland
 stvz
stand van zaken
 TOV
Toerisme Oost-Vlaanderen
 TPA
Toerisme Provincie Antwerpen
 TRP
Toeristisch-Recreatief Project
 TSL
Toerisme Scheldeland
 VLM
Vlaamse Landmaatschappij
 WenZ
Waterwegen en Zeekanaal
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Colofon
Toerisme Scheldeland vzw – Jaarverslag 2015
Samenstelling en eindredactie: Toerisme Scheldeland vzw
V.U.: Bernadette Boeykens
Toerisme Scheldeland vzw
Noordlaan 21, 9200 Dendermonde
Tel. 052 33 98 05
info@scheldeland.be
www.scheldeland.be
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