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VOORWOORD

Oost-Vlaanderen verder uitbouwen en in de kijker zetten als bestemming 

voor dag- en verblijfstoerisme: ook in 2016 was het dé hoofdopdracht 

van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Dat dit opnieuw een bijzonder 

rijk gevuld jaar opleverde, leest u in dit jaarverslag. Niet alleen traden 

we naar buiten met enkele fraaie en succesvolle toeristisch-recreatieve 

routeproducten, we zetten onverminderd in op het partnerschap met de 

regionale vzw’s en op ondersteuning van de toeristische sector.  

Met een tiental campagnes, zowel thematische campagnes als 

regiogerichte, zetten we Oost-Vlaanderen in de markt als een provincie 

boordevol mogelijkheden voor vakantie en vrije tijd. Heel diverse 

mogelijkheden bovendien, waarmee we een al even divers publiek kunnen 

bekoren. Onze campagne Plan Bier bijvoorbeeld mikte in 2016 al voor het 

tweede jaar op fietsers met interesse voor onze rijke biercultuur. Met de 

nieuwe belevingsgids ‘Leiestreek – In het spoor van de schilderachtige Leie’ 

en de bijhorende campagne  trokken we sportieve kunstliefhebbers over 

de streep voor een bezoek aan Oost-Vlaanderen. Nieuwe infrastructurele 

realisaties binnen het ‘Beleef je eigen Ronde’-project maakten de Vlaamse 

Ardennen nóg aantrekkelijker voor wie de koers een warm hart toedraagt. 

In het kader van een strategisch project dat het volledige Havenland rond 

Antwerpen moet ontsluiten en bekend maken als waardevol toeristisch 

gebied, realiseerden we de gratis fietsbrochures ’11 kleine tussenstops’ 

en ‘Havenland, 1001 maal verwonderlijk’. Met de digitale wandellussen 

van ‘Oeverlopen’ zetten we dan weer de Schelde- en Durmevallei rond 

Waasmunster op de kaart als toeristische bestemming. 

Dat al onze inspanningen mooie resultaten opleverden, blijkt uit de 

cijfers. Binnen- en buitenlandse toeristen bestelden samen bijna 206.000 

brochures, waarvan 49.000 betalende. Dat laatste betekende een 

stijging van ruim 13 % in vergelijking met 2015. Ook online, met onze 

websites en sociale mediakanalen, scoorden we bijzonder goed. Eind 

2016 haalden we de kaap van 1 miljoen bezoeken op onze websites, en 

op Facebook noteerden we bijna 100.000 interacties. Mooi waren ook 

de waarderingscijfers uit een onderzoek bij de lezers van StapAf, ons 

belangrijkste gedrukt promotiemiddel voor het fiets- en wandeltoerisme 

in Oost-Vlaanderen. Liefst 96,4 % vond StapAf een ‘goed’ tot ‘zeer goed’ 

magazine, ruim 77% trok eropuit met het routeboekje. StapAf blijft dus 

niet zomaar op de salontafel liggen, het inspireert de intussen 46.000 

lezers effectief om Oost-Vlaanderen te komen ontdekken. Ook journalisten 

wisten ons aanbod te smaken. Vooral Plan Bier en Beleef je eigen Ronde 



leverde mooie pers op, tot in Nederland en zelfs tot Zwitserland en 

Denemarken.

Bovenstaande is nog maar een greep uit wat we in 2016 ondernamen om 

Oost-Vlaanderen sterker dan ooit toeristisch te profileren. Zoals elk jaar 

bleef Toerisme Oost-Vlaanderen zich, met de hulp van talloze vrijwillige 

meters en peters, intensief inzetten op kwaliteitsbewaking- en verbetering 

van haar routes. Ter ondersteuning van de sector organiseerden we 

opnieuw verschillende netwerk- en inspiratiemomenten, de MICE-werking 

werd in de schoot van de vzw Meeting Gent & Oost-Vlaanderen verder 

geïntensifieerd, en zoals steeds werd gewerkt aan de verzameling en 

verspreiding van cijfermateriaal en beleidsondersteunende informatie. Een 

gedetailleerd overzicht van onze werking in 2016 vindt u in dit jaarverslag.

Dank aan iedereen die dit jaar met ons meewerkte aan een nog 

mooier toeristisch Oost-Vlaanderen: de collega’s van de deputatie en 

de Provincieraad die onze initiatieven mee ondersteunden, en alle 

medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Eddy Couckuyt 

Gedeputeerde voor toerisme

Voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen 
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DEEL 1: 
ALGEMENE WERKING



1. KERN VAN DE ORGANISATIE

In opdracht van de Provincie en in partnerschap met Oost-Vlaamse steden en gemeenten en andere publieke en private actoren, 

bouwt Toerisme Oost-Vlaanderen vzw de provincie uit tot een volwaardige toeristisch-recreatieve bestemming. 

1.1 MISSIE
Toerisme Oost-Vlaanderen wil het welzijn en de welvaart van de Oost-Vlaming, burger én ondernemer, bevorderen door dag- 

en verblijfstoerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen en te promoten. 

Toerisme Oost-Vlaanderen positioneert zich hierbij niet alleen als realisator maar ook als partner van de toeristische sector. 

Toerisme Oost-Vlaanderen wil ambassadeur zijn voor toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen. 

1.2. VISIE
Toerisme Oost-Vlaanderen wil (mee)werken aan de creatie en de promotie van duurzame en kwaliteitsvolle toeristisch-

recreatieve producten in Oost-Vlaanderen, met respect voor de identiteit van haar regio’s. Innovatie en creativiteit zijn hierbij 

belangrijke accenten. Om een betrouwbare partner en goede ambassadeur te zijn, wil Toerisme Oost-Vlaanderen de nodige 

expertise en kennis vergaren en deze ook gebruiken.

1.3. STAKEHOLDERS
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor: 

•	 de	'consument':	(potentiële)	toeristen	en	recreanten 

- individueel en in groepsverband 

- uit binnen- en (beperkt) buitenland

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor én met:

•	 de	'sector':	organisaties	en	bedrijven	in	de	toeristisch-recreatieve	sector	en	flankerende	sectoren	(landbouw,	natuur,	

cultuur, …)

•	 openbare	en	semi-openbare	besturen	op	verschillende	niveaus;	

de samenwerking met lokale besturen neemt hier een centrale plaats in.

1.4. ONS PRODUCT
De provincie Oost-Vlaanderen wordt ingedeeld in 5 

toeristische regio’s: Vlaamse Ardennen, Meetjesland, 

Waasland, Leiestreek (provinciegrensoverschrijdend 

met West-Vlaanderen) en Scheldeland 

(provinciegrensoverschrijdend met Antwerpen). 

Daarnaast is er de kunststad Gent, centraal gelegen 

in de provincie.
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2. BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN 2014-2019

In het kader van de beleids- en beheerscyclus van de Provincie werden beleidsdoelstellingen en actieplannen uitgewerkt voor 

Toerisme Oost-Vlaanderen voor de periode 2014-2019.

BELEIDSDOELSTELLING 1
Stimuleren van en zorgen voor de uitbouw van de provincie als volwaardige bestemming voor dag- en verblijfstoerisme 

(individueel en in groepsverband) én voor recreatie (eigen bevolking) op een duurzame en kwaliteitsvolle manier 

1. Ontwikkelen van duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten

•	 verdere	uitbouw	van	routeproducten	(waaronder	wandelnetwerken)	en	optimalisering	van	het	aanbod	van	routes	met	na-

druk op fietsen en wandelen

•	 opwaardering	(verhogen	van	veiligheid,	comfort	en	belevingswaarde)	van	de	routeproducten	en	verhoging	van	de	return	on	

investment 

- via aanvullende infrastructuur (bv. rustpunten of toegangspunten) of diensten  

- via ontwikkeling van themaroutes of digitale en innovatieve producten

•	 kwaliteitsverbetering	en	–behoud	van	de	routeproducten

•	 integrale	projectontwikkeling	rond	toeristisch	sterke	thema’s	of	troeven	(bv.	Ronde	van	Vlaanderen,	streekproducten,	sier-t 

eelt, water en nautisch erfgoed, kunst en cultuur, streekproducten, …) 

2. Ondersteunen, adviseren, informeren en stimuleren van de toeristisch-recreatieve sector tot duurzame, kwaliteitsvolle 

en vernieuwende toeristisch-recreatieve productontwikkeling

Verdere uitbouw van de cel sectorwerking met consulenten die de volgende taken opnemen:

•	 advies	aan	ondernemers,	organisaties	en	partners	bij	bedrijfsvoering,	productontwikkeling,	marketing	en	communicatie,	

specifieke problematieken (bv. startersadvies, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaam ondernemen)

•	 uitbouwen	netwerking	met	organisaties	en	bedrijven;	optreden	als	ambassadeur	en	draaischijf	voor	toerisme	en	recreatie	in	

Oost-Vlaanderen

•	 uitbouwen,	stimuleren	en	ondersteunen	van	samenwerkingsverbanden	met	en	tussen	toeristische	ondernemers	en	publieke	

partners om kwaliteitsvolle productontwikkeling en promotie te stimuleren

•	 organisatie	van	inspiratiedagen,	vormings-	en	infomomenten,	ontmoetingsmomenten,	…	voor	de	brede	toeristische	sector

•	 organisatie	jaarlijkse	infodag	voor	socio-culturele	verenigingen	m.b.t.	het	aanbod	van	dagtrips	voor	groepen

•	 uitbouw	van	een	sectorplatform	dat	communicatie,	kennisuitwisseling	en	samenwerking	met	en	tussen	toeristische	actoren	

moet bevorderen en kwaliteitsvolle productontwikkeling en marketing moet stimuleren    

3. Coördineren en ondersteunen van de toeristische werking op regionaal niveau

o.a. via regiocoördinatiecellen die het eerste contactpunt zijn voor de regio

•	 coördinatie	en	ondersteuning	van	regionale	toeristische	samenwerkingsverbanden

•	 opmaak	regionale	strategische	meerjarenplannen	in	samenspraak	met	betrokken	actoren

•	 stimuleren	en	ondersteunen	regionale	productontwikkeling	en	projectwerking

•	 adviesverlening	en	ondersteuning	voor	provinciale,	Vlaamse	en	Europese	subsidieprogramma’s	met	mogelijkheden	voor 

toerisme en recreatie  

 

BELEIDSDOELSTELLING 2
Op vlak van toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen innovatief en creatief op de kaart zetten door het voeren van 

een	efficiënte	communicatie	en	marketing	

1. Voeren van efficiënte en effectieve communicatie en marketing m.b.t. toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen

•	 opzetten	van	eigen	communicatie-	en	marketingactiviteiten	m.b.t.	toerisme	en	recreatie	in	Oost-Vlaanderen.	Focus	ligt	op	 7



binnenlandmarketing. Er wordt bestemmings- en/of themagericht gewerkt. De communicatie richt zich tot de consument 

(toerist en recreant), pers, toeristische sector en partners. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemid-

delen: thema- en doelgroepgerichte beurzen, pers, media (TV, tijdschriften, …), website, e-nieuwsbrieven, publicaties en 

brochures, mailings, nieuwe digitale media en mobiele toepassingen.

•	 optreden	als	partner	in	promotieactiviteiten	(samenwerking	met	steden	en	gemeenten,	regionale	toeristische	samenwer-

kingsverbanden en private partners)

•	 participatie	in	het	samenwerkingsverband	op	Vlaams	niveau	‘Logeren	in	Vlaanderen	vzw’	voor	de	promotie	van	het	verblijfs-

toerisme in Vlaanderen in het binnenland (Vlaanderen Vakantieland concept)

•	 promoten	en	publicitair	ondersteunen	van	toeristische	evenementen	in	Oost-Vlaanderen

2. Specifieke promotie voeren voor bevordering zakentoerisme en MICE (congressen, meetings, incentives, …)

•	 inzetten	van	personeel	ter	bevordering	van	het	zakentoerisme	en	MICE	in	Oost-Vlaanderen,	in	samenwerking	met	MeetGent	

& Oost-Vlaanderen ter promotie van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen als centra voor congressen, meetings en 

incentives, beurzen, colloquia en seminaries

3. Fungeren als kennis- en expertisecentrum voor alle actoren betrokken bij toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen

•	 verzamelen	en	verwerken	van	gegevens	m.b.t.	toerisme	en	recreatie	in	de	provincie	en	haar	regio’s	(o.a.	aanbodgegevens,	

overnachtingen, bezettingscijfers, bezoekerscijfers) 

•	 uitvoeren	van	en	meewerken	aan	onderzoek	op	regionaal,	provinciaal	of	Vlaams	niveau	(bv.	Vlaanderen	Vakantieganger,	

onderzoek dagtoerisme, wandel- en fietsonderzoeken) 

•	 resultaatmetingen (bv. tellingen van fietsers en wandelaars, resultaten van marketingacties), kennisuitwisseling, ook en 

vooral met publieke en private partners om goede beleidsvoering en doordachte productontwikkeling en promotie te stimu-

leren.

3. BELEIDSONTWIKKELING EN -UITVOERING

Toerisme Oost-Vlaanderen tracht aan haar opdracht vorm te geven via haar eigen werking die in dit jaarverslag wordt 

toegelicht. 

Daarnaast werkt Toerisme Oost-Vlaanderen samen met diverse partners op verschillende niveaus aan de realisatie van haar 

doelstellingen. De samenwerking neemt verschillende vormen aan. In diverse samenwerkingsverbanden zijn niet alleen 

openbare en semi-openbare besturen betrokken maar ook de private toeristische sector.

De bevoorrechte partners zijn de Oost-Vlaamse steden en gemeenten waarmee op regionaal niveau intensief wordt 

samengewerkt. 

Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de dagelijkse besturen, raden van bestuur en/of algemene vergaderingen 

van de regionale organisaties Toerisme Meetjesland vzw, Toerisme Waasland vzw, Toerisme Scheldeland vzw, Toerisme Vlaamse 

Ardennen vzw, Toerisme Leiestreek vzw. 

Er wordt ook nauw samengewerkt met de andere provinciale toeristische federaties op bovenprovinciaal en Vlaams niveau en 

met Toerisme Vlaanderen. 

Toerisme Oost-Vlaanderen geeft samen met de andere provinciale toeristische organisaties en de private logiessector 

(waaronder Horeca Vlaanderen en de Vlaamse Federatie voor hoeve- en plattelandstoerisme) vorm aan de vzw Logeren in 

Vlaanderen die het verblijfstoerisme in Vlaanderen promoot op de binnenlandse markt. Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt in de 

bestuursorganen en werkgroepen en neemt in deze vzw het penningmeesterschap waar.

Interprovinciaal wordt tweemaandelijks overleg gepleegd tussen de directies van de provinciale toeristische organisaties (PTO’s). 

In 2016 werden diverse topics besproken die een provinciegrensoverschrijdend belang hebben of waarin op interprovinciaal 

niveau wordt samengewerkt, zoals communicatie en marketing van het verblijfstoerisme in het binnenland (via de vzw 

Logeren in Vlaanderen, het tv-programma ’Weg zijn Wij’ en een gezamenlijke promotiecampagne van het verblijfstoerisme op 8



de binnenlandse markt), gegevensverzameling en –ontsluiting, ontwikkeling van interprovinciale fietsproducten, het voorstel 

nieuw logiesdecreet, de taakstelling van de provincies op gebied van toerisme, en de taakverdeling tussen het Vlaamse en 

provinciale niveau. 

Het secretariaat van het interprovinciale overleg (a-commissie toerisme) ligt in handen van de VVP (Vereniging Vlaamse 

Provincies). 

Er werd een ambitienota toerisme (VVP) opgemaakt die de bevoegdheden m.b.t. toerisme beschrijven waarvoor de provincies 

in de toekomst een beleid willen blijven uitzetten.

In 2016 werd op 4 maart een interprovinciaal overleg gehouden met alle gedeputeerden voor toerisme (b-commissie toerisme).

Met de minister van toerisme werd overleg gepleegd op 13 juni.

Na de stopzetting van de vzw Tafelen in Vlaanderen werd de werking rond gastronomie en eten en drinken geïntegreerd in de 

werking van Toerisme Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen en de andere PTO’s verlenen hun medewerking hieraan en zijn in 

verschillende werkgroepen actief betrokken bij de uitwerking van acties.

Toerisme Oost-Vlaanderen is verder vertegenwoordigd in het Centrum Ronde van Vlaanderen vzw en, samen met stadsbestuur 

Gent, actief betrokken in de vzw MeetinGent & Oost-Vlaanderen vzw. Deze laatste legt zich toe op de ontwikkeling van MICE-

activiteiten (Meetings, Incentives, Congesses en Events) in Gent en Oost-Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen participeert aan 

de	bestuursorganen	en	commissies	promotie	en	financiën	en	neemt	het	penningmeesterschap	waar.	Eind	2016	werd	beslist	

de vzw stop te zetten. De MICE-werking wordt voortgezet door enerzijds Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en stad Gent (Toerisme 

Gent).

Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt eveneens in de bestuursorganen van de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen. Met hen 

wordt samengewerkt rond fietsen en wanden en regionale projecten zoals Schelde Sterk Merk.

Toerisme Oost-Vlaanderen is verder vertegenwoordigd in talrijke regionale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen 

rond toerisme of met raakvlakken met toerisme (natuur, landbouw, cultuur).

Ook met het Oost-Vlaamse provinciebestuur en verschillende provinciale diensten en organisaties vindt overleg plaats en is er 

afstemming. De input aan de besluitvorming van de deputatie en provincieraad gebeurt door het beantwoorden van vragen, 

het aanleveren van nota’s en de occasionele aanwezigheid op de inzake toerisme bevoegde raadscommissie. 

Er worden eveneens gezamenlijke projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld met de diensten cultuur en erfgoed rond kunst in de 

Leiestreek en maritiem erfgoed, en met de dienst landbouw rond sierteelt. Met EROV vzw wordt onder andere samengewerkt 

rond de promotie van streekproducten.

4. PROJECTWERKING

Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s probeert Toerisme Oost-Vlaanderen een boost 

te geven aan de ontwikkeling en promotie van toerisme in Oost-Vlaanderen en haar regio’s. Toerisme Oost-Vlaanderen werkt 

hefboomprojecten uit, investeert middelen en probeert extra middelen aan te trekken (via cofinanciering) om extra aanbod te 

creëren,	toeristische	meerwaarde	of	kwaliteitsverhoging	na	te	streven	of	extra	communicatie	en	promotie	te	voeren.	Dit	komt	

niet alleen de toerist en recreant ten goede maar zorgt voor een economische return voor de ondernemers.

In 2016 werd onder andere vorm gegeven aan volgende (potentieel nieuwe) toeristische projecten:

•	 Voorbereiding realisatie nieuwe wandelnetwerken in Vlaamse Ardennen en Scheldeland (lancering in 2017) en voorbereiding sub-

sidiedossiers rond nieuwe wandelnetwerken in Waasland en Scheldeland (2018-2020), verbetering van bestaande wandelnetwerken in 

Meetjesland (samenwerking met Westtoer) en Scheldeland (Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken Toerisme Vlaanderen)

 zie Deel 2: Headlines 2016, 2. Fietsen en wandelen, 2.1 Wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen

 zie Deel 2: Headlines 2016, 2. Fietsen en wandelen, 2.2 Wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 2)
9



10

•	 Subsidiedossier rond de realisatie van interprovinciale fietsproducten en samenwerking met touroperators om het meerdaags 

verblijfstoerisme te stimuleren, samenwerking tussen de 5 provinciale toeristische organisaties (Impulsprogramma Fiets- en 

Wandelnetwerken Toerisme Vlaanderen).

 zie Deel 2: Headlines 2016, 10. Projecten in voorbereiding, 10.5 Interprovinciale fietsproducten

•	 ‘Beleef je eigen Ronde’, rond de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen met o.a. de ontwikkeling van 

fietsinrijpunten en fietsrustpunten en het verhogen van de beleving van de Ronde in het landschap 365 dagen per jaar 

(Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)

 zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1. Thematische campagnes, 1.1.2 Beleef je eigen Ronde 2016

•	 ‘Homeland of Cycling’ rond de verdere toeristische ontwikkeling en positionering van het wielererfgoed en De Ronde 

van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen (hefboomproject Toerisme Vlaanderen): project werd eind 2016 door Toerisme 

Vlaanderen op de shortlist gezet

 zie Deel 2: Headlines 2016, 10. Projecten in voorbereiding, 10.3 Hefboomproject Toerisme Vlaanderen: Homeland of Cycling

•	 ‘Eurocyclo’	rond	de	verdere	ontwikkeling	en	promotie	van	fietsen	in	de	grensstreek	Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk	(Interreg	

V-programma)

 zie Deel 2: Headlines 2016, 10. Projecten in voorbereiding, 10.4 Interreg France/Wallonie/Vlaanderen: Eurocylo

•	 ‘B(l)oeiend Oost-Vlaanderen 2014-2020’, dat toerisme en sierteelt in Oost-Vlaanderen (Waasland en Scheldeland in het 

bijzonder)	sterker	met	elkaar	wil	verbinden	en	een	link	wil	leggen	met	de	Floraliën	die	in	2016	opnieuw	doorgingen	

(programma Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). Het project heeft tot doel de toeristische beleving van de Oost-Vlaamse 

sierteeltsector te verhogen. Het project beoogt samenwerking tussen verschillende publieke en private partners

 zie Deel 2: Headlines 2016, 7. B(l)oeiend Oost-Vlaanderen

Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook samen met respectievelijk Toerisme Scheldeland, Toerisme Meetjesland en Toerisme 

Vlaamse Ardennen rond de realisatie van de volgende projecten met regionale invalshoek:

• ‘De Lieve Vervoert’ rond toeristisch-recreatieve productontwikkeling rond het Lievekanaal in het Meetjesland (LEADER-

programma Meetjesland) 
 zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.3 De Lieve Vervoert

•	 ‘Groote Oorlog in Scheldeland’, met de ontwikkeling van een app met digitale fiets- en wandellussen, audiofragmenten en 

authentiek fotomateriaal naar aanleiding van 100 jaar WO I (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen) 

zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.5 Groote Oorlog in Scheldeland

•	 'Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ (LEADER-programma Vlaamse Ardennen), project aansluitend bij de 

realisatie van nieuwe wandelproducten in de Vlaamse Ardennen 
 zie Deel 3: Regiowerking, 1. Vlaamse Ardennen, 1.4. Goedgekeurde plattelandsprojecten.

Ook met andere partners wordt samengewerkt in het kader van projecten met een breder opzet maar met een toeristische 

inslag waaronder de strategische projecten (in het kader van programma Ruimte Vlaanderen) ‘Schelde Sterk Merk’ (Scheldeland 

en Waasland), ‘Havenland’ (Waasland), ‘Denderland’ (Scheldeland), ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ (Scheldeland), 

Landschapspark Drongengoed (Meetjesland), Landschapspark Bulskampveld (Meetjesland), ...



DEEL 2: 
HEADLINES 2016



1. CAMPAGNES

1.1 THEMATISCHE CAMPAGNES
Toerisme	Oost-Vlaanderen	voerde	in	2016	drie	grote	overkoepelende	campagnes.	Offline	en	online	communicatie	(printmate-

riaal, provinciale en regionale websites, campagnesites, e-nieuwsbrieven, sociale media, …) werden samen ingezet met het oog 

op een maximaal bereik. Provinciebrede thema’s waren bier, wielererfgoed, en fietsen en wandelen via het ‘merk’ StapAf. 

1.1.1 PLAN BIER
PLAN BIER WAASLAND

Met de campagne ‘Plan Bier’ promoot Toerisme Oost-Vlaanderen sinds 2015 het biertoerisme in de provincie. Na de toeristische 

bierkaarten Plan Bier Vlaamse Ardennen en Plan Bier Scheldeland, die in 2015 werden gelanceerd, volgde in juni 2016 

een Plan Bier-kaart voor het Waasland. Het succesvolle concept werd behouden: meer dan zestig zorgvuldig geselecteerde 

cafés, twaalf drankenhandels en acht (hobby)brouwerijen in de regio werden op kaart gezet en via vier fietsroutes en drie 

wandelroutes met elkaar verbonden. De kaart werd opgesmukt met bierweetjes, tips, recepten, interviews en aantrekkelijk 

beeldmateriaal.

Plan Bier Waasland bevatte de volgende routes:

•  Fietsroutes:

-  Wase kronkels (42 km): in achtvorm van Daknam naar Sint-Pauwels, dwars door het groene   

 Waasland, voor een groot deel over twee oude spoorwegtrajecten en langs de brouwerijen Domus  

 Ignis en De Weerspannige Brouwers 

-  De Belseelse bierroute (33 km): een lus langs water en heide met de kerk van Belsele als startplaats  

 en voorbij Brouwerij Boelens 

-  Langs slikken en schorren (47 km): van Temse naar Kruibeke, van aan het veer in Tielrode en langs  

 gezellige cafés aan de Schelde 

-  Dwars door de polders (36 km): van De Klinge tot het charmante Prosperdorp

•  Wandelroutes:

-  Het Boudeloopje (7,6 km): wandelen aan de Fondatie van Boudelo in Klein-Sinaai van aan café De  

 oude Route, in 2015 verkozen tot het beste dorpscafé 

-  De Kroegentocht (3 km): korte tocht langs enkele bruine kroegen in en rond Sint-Niklaas 

-  De Polderlus (15 km): wandeling in een uitgestrekt landschap op de grens met Nederland, langs enkele typisch   

 Waaslandse cafés

WWW.PLAN BIER.BE

Met de website www.planbier.be kreeg de Plan Bier campagne al in 2015 ook een online luik. Ook alle nieuwe bierroutes uit 

Plan Bier Waasland werden in juni 2016 aan de site toegevoegd en gratis downloadbaar gemaakt. Tegelijk met de lancering van 

Plan Bier Waasland werd de site beschikbaar gemaakt in vier talen: naast Nederlands ook Frans, Engels en Duits. De site gaf 

een overzicht van alle Oost-Vlaamse brouwerijen, hun bieren en hun bezoekmogelijkheden (in groep en individueel), alle Plan 

Bier-arrangementen en bierevenementen in de provincie. Op een Google Maps-kaart konden bezoekers hun eigen ‘bierroutes’ 

plannen én - aan de hand van bierpictogrammen - de charmantste streekbierencafés van Oost-Vlaanderen ontdekken. In totaal 

wees de website fietsers en wandelaars de weg naar twaalf fietsroutes, negen wandelroutes, 29 brouwerijen en meer dan 200 

streekbierencafés.

HERDRUKKEN PLAN BIER VLAAMSE ARDENNEN EN PLAN BIER SCHELDELAND

•  Plan Bier Vlaamse Ardennen werd in 2016 een tweede (maart) én derde keer (december) herdrukt, goed voor 17.000 extra 

exemplaren.

• Plan Bier Scheldeland, origineel gedrukt op 18.000 exemplaren, kreeg in 2016 een bijdruk van 12.000 exemplaren en 

een Engelstalige versie van 5.000 exemplaren. Er gebeurden een aantal aanpassingen om de kaart nog aantrekkelijker en 

actueler te maken: zo werd Mechelen specifieker op de kaart toegevoegd en kwamen er enkele nieuwe brouwerijen en nog 

meer cafétips bij.
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MEDIACAMPAGNE

•  Met een dedicated Plan Bier-newsletter die eind juni 2016 werd verstuurd naar 60.000 StapAf-abonnees, zette Toerisme Oost-

Vlaanderen consumenten extra aan om de biercultuur in de provincie te komen beleven.

•  Ook via reisroutes.be werd op 12 augustus naar 200.000 abonnees een Plan Bier-dedicated newsletter verstuurd, met een 

oproep om de Plan Bier-kaarten te bestellen. 

•  Ter promotie van Plan Bier werd een sfeervol YouTube-spotje gemaakt dat ook via de website kon bekeken worden. Om een 

nieuw publiek te bereiken, werd de spot van 6 tot 12 juli ook vertoond in elf Vlaamse bioscopen (Gent, Antwerpen, Sint-

Niklaas, Zwijndrecht, Mechelen, Brugge, Geraardsbergen en Aalter). De spot leidde naar de vernieuwde Plan Bier-website 

www.planbier.be.

•  In het juli-augustusnummer van VAB-magazine kwam een special van vier pagina’s rond Oost-Vlaams bier (oplage: 30.000 

exemplaren). VAB verstuurde ook een mailing naar 20.000 leden met een oproep om Plan Bier Waasland te bestellen.

•  In Kortweg Najaar, een rubriek in de Krant van West-Vlaanderen, verscheen op 7 oktober 2016 een Plan Bier-bijlage van vier 

pagina’s, met aandacht voor de brouwerijen in Scheldeland.

•  Met tv-spots kreeg de Plan Bier-campagne in het najaar 2016 nog een stevige promotionele duw. De spots van 120 seconden 

werden afgeleid uit vijf langere ‘Op stap met Plan Bier’-video’s die Toerisme Oost-Vlaanderen voor de online StapAf 

zomercampagne liet ontwikkelen (zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1. Thematische campagnes, 1.1.3 StapAf, StapAf 

zomercampagne). In de video’s verkende reporter Ben Roelants telkens één Plan-Bier route en (in vier van de vijf video’s) één 

brouwerij:

 -  Ronse Muziekbos met brouwerij Keun 

-  Zottegem Route met brouwerij Van Den Bossche 

-  Wase Kronkels met brouwerij ’t Paenhuys 

-  Blauwe Ommegang met brouwerij Dilewyns 

-  Kroegentocht in Sint-Niklaas 

 Tussen 28 september en 12 oktober werden twee keer per dag ‘Op stap met Plan Bier’-spots uitgezonden op NJAM (totaal 28 

uitzendingen). Ook VIER toonde tussen 10 oktober en 1 november de spots, van maandag tot donderdag, telkens tussen deel 

1 en deel 2 van ‘Komen Eten’. 

Enkele resultaten van de Plan Bier campagne in 2016:

•  Plan Bier Waasland: 10.000 exemplaren verspreid, voorraad uitgeput eind juli. 

 Herdruk op 10.000 exemplaren in augustus.

•  Plan Bier-mailing VAB: 6.104 opens, 829 clicks

•  www.planbier.be: 69.136 bezoekers, 53.432 unieke bezoekers, 292.611 paginaweergaven

•  Bezoekers www.planbier.be: 85,46 % Belgen, 10,7 % Nederlanders

•  De dedicated newsletter, op 12 augustus 2016 verspreid via reisroutes.be, resulteerde nog dezelfde dag in 8.056 bezoekers 

voor www.planbier.be en 1.080 bestellingen via de webshop. In totaal haalde de newsletter 16.000 clicks.
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BROUWERIJBEZOEKEN EN BIERARRANGEMENTEN

Al	van	bij	de	start	van	de	Plan	Bier-campagne	slaagde	Toerisme	Oost-Vlaanderen	erin	een	grote	betrokkenheid	te	creëren	bij	

de lokale toeristische ondernemers. De sector was niet alleen nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Plan Bier fiets- en 

wandelkaarten, ze werkte ook actief mee aan productontwikkeling rond de lokale biercultuur. Brouwerijen en recazaken zetten 

zelf initiatieven op touw, zoals bijvoorbeeld brouwerijbezoeken voor individuelen bij brouwerijen Roman in Oudenaarde en 

Huyghe in Melle. Met de logiessector werden in 2016 twaalf bierarrangementen uitgewerkt.

www.reisroutes.be
www.planbier.be
www.planbier.be
www.reisroutes.be
www.planbier.be
www.planbier.be


1.1.2 BELEEF JE EIGEN RONDE 2016
Met ‘Beleef je eigen Ronde’ voert Toerisme Oost-Vlaanderen samen met Toerisme Vlaanderen sinds 2013 een grootschalige 

campagne om de Vlaamse Ardennen toeristisch op de kaart te zetten als dé bestemming voor wielertoerisme. In het kader 

daarvan werden meerdere producten gerealiseerd of geoptimaliseerd, zoals een pocketbrochure met Ronde van Vlaanderen-

thematochten, diverse fietsinrij- en rustpunten, de toeristische gids ‘De Mooiste Rondes’ en de campagnewebsite www.

beleefjeeigenronde.be. Focus in 2013 lag op productontwikkeling en vermarkting, in 2014 op de optimalisatie van de 

productontwikkeling en op communicatie, en in 2015 op de ontsluiting van het bestaande wielererfgoed en de fietservaring.

Ook in 2016, het jaar van de 100ste editie van de Ronde van Vlaanderen, bleef de Ronde één van de speerpunten binnen de 

toeristische promotie van de Vlaamse Ardennen.

RONDE VAN VLAANDERENSTRAAT

In 2016 focuste het ‘Beleef je eigen Ronde’-project op het 

integreren van de Rondebeleving in het landschap van de 

Vlaamse Ardennen. Dat gebeurde met een volledige make-

over van de Ronde van Vlaanderenstraat in Kwaremont 

(Kluisbergen), die een echt wielermonument werd. Aan het 

monument van Karel van Wijnendaele werd een mozaïek 

van kasseien aangelegd met daarop de beeltenissen van alle 

76 Rondewinnaars. Er kwam ook een galerij van mythische 

wielerhelden: een erelijst die zich een kilometer lang uitstrekt 

over het wegdek plus tien levensgrote fotopanelen langs de 

kant	van	de	weg.	Nieuwe	picknickbanken	creëerden	een	

fietsrustpunt waar (wieler)toeristen kunnen verpozen tussen 

de wielergoden. De metamorfose van de Ronde van Vlaanderenstraat werd mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking 

tussen Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Flanders Classics, het Centrum Ronde van Vlaanderen en de gemeente 

Kluisbergen.

De vernieuwde Ronde van Vlaanderenstraat werd op 21 maart 2016 officieel ingehuldigd door Vlaams minister van Toerisme 

Ben Weyts en gedeputeerde/voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Eddy Couckuyt, in aanwezigheid van meervoudig 

Rondewinnaars Johan Museeuw en Peter Van Peteghem.

FIETSINRIJPUNTEN

In het voorjaar van 2016 investeerde Toerisme Oost-Vlaanderen binnen het project ‘Beleef je eigen Ronde’ in de installatie van 

extra fietsrust- en inrijpunten langs de Ronde van Vlaanderenroute. Afhankelijk van de locatie werd een combinatie geplaatst 

van picknickset, rustbank, fietsenrek en vuilnisbak. Met de betrokken gemeentebesturen werden onderhoudsovereenkomsten 

afgesloten.

Op deze locaties kwamen nieuwe elementen:

•  rustpunt in de Ronde van Vlaanderenstraat (Kluisbergen)

•  extra fietsrekken aan het fietsinrijpunt aan het Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)

•  nieuwe fietsafspuitplaats en fietslockers in het Provinciaal Domein De Gavers (Geraardsbergen)

HERWERKING CAMPAGNEWEBSITE WWW.BELEEFJEEIGENRONDE.BE

De website werd herwerkt naar een campagnewebsite binnen de website van Toerisme Oost-Vlaanderen. Hierdoor werd alle 

content voortaan centraal beheerd en werd de website, net als www.tov.be, 100% responsief. Alle informatie werd geüpdated 

en vertaald in drie talen (Engels/Frans/Duits).

MEDIA- EN PERSCAMPAGNE

Om de 100ste editie van de Ronde van Vlaanderen en de eigen Ronde-realisaties in de kijker te zetten, werden er in 2016 twee 

grote persreizen georganiseerd die veel mediareturn genereerden.

•  Nederlandse groep (14) journalisten, via Toerisme Vlaanderen (NLD)

Van 24 t/m 26 maart 2016 verbleven 14 journalisten (van o.a. De Volkskrant, de Telegraaf, Trouw, HetIsKoers.nl en 

NextDestination.nl) in Hotel La Pomme d’Or in Oudenaarde. Hun programma bestond onder meer uit een bezoek aan 

het CRVV, een begeleide stadswandeling in Oudenaarde, begeleide fietsroutes in de Vlaamse Ardennen (de blauwe lus 

van de Ronde van Vlaanderenroute en de Bidonroute uit ‘De Mooiste Rondes’) en een bezoek aan vernieuwde Ronde van 
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Vlaanderenstraat. Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen stonden in voor de begeleiding (overdag en      

‘s avonds).

•  Gevarieerde groep (18) journalisten, via Toerisme Vlaanderen (BXL)

Deze	journalisten	werkten	voor	diverse	media	uit	Nederland,	Groot-Brittannië,	Frankrijk,	Denemarken,	Spanje,	Italië,	

Oostenrijk, de Verenigde Staten, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Mexico en verbleven van 31 maart t/m 3 april 2016 in 

de Lozer Lodge in Kruishoutem. Op hun programma: onder andere een begeleide fietstocht op gesponsorde Eddy Merckx 

fietsen onder begeleiding van Johan Museeuw en Kortweg Cycling (de blauwe lus van de Ronde van Vlaanderen-route), een 

bezoek aan het CRVV en Geraardsbergen, een diner in Brasserie De Flandrien en een bezoek aan Gent.

 Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen stonden in voor de begeleiding (overdag en 

‘s avonds).

1.1.3 STAPAF
STAPAF MAGAZINE

Twee keer per jaar, telkens in januari en juni, brengt Toerisme Oost-Vlaanderen StapAf uit, een 

gratis magazine met al het fiets- en wandelnieuws uit de provincie. StapAf is uitgegroeid tot 

hét belangrijkste print promotiemiddel voor het fiets- en wandeltoerisme in Oost-Vlaanderen. 

Naast toeristische reportages en vaste rubrieken rond logeren en lekker eten en drinken, bevat 

elke editie een uitneembaar routeboekje in pocketformaat, met acht gebruiksklare fiets- en 

wandelroutes. Op vraag van de lezers werd het wandelaanbod in het routeboekje verhoogd 

van één wandelroute naar drie. Ook op andere vlakken trekt StapAf de menselijke kaart. Zo 

besteedt het magazine veel aandacht aan opmerkelijke figuren uit de provincie. Daarnaast 

wordt de lezer waar mogelijk betrokken bij de inhoud van het magazine, door zelf suggesties 

aan te reiken voor artikels en deel te nemen aan reportages. Een handige uitagenda achterin 

wijst de weg naar de niet te missen toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen, respectievelijk 

voor de eerste en tweede helft van het jaar.

Onderwerpen werden in 2016 zoals steeds bepaald tijdens maandelijkse redactievergaderingen 

met de regio- en sectormedewerkers, Visit Gent en de Transversale Cel Cultuur van de Provincie 

Oost-Vlaanderen.

In de lente-editie van 2016 verschenen onder meer reportages over de nieuwe wandelnetwerken Meetjeslandse Bossen en 

Kalkense	Meersen-Donkmeer	(fase	1),	de	Floraliën,	typische	Oost-Vlaamse	lekkernijen	voor	bij	de	koffie	en	wellness-logies.	Het	

zomernummer	stond	-	naar	aanleiding	van	de	vijfde	Biënnale	van	de	Schilderkunst	-		in	het	teken	van	kunst	in	de	Leiestreek.	In	

de reportages en rubrieken werd gefocust op onder meer de vernieuwde Ronde van Vlaanderenstraat, Oost-Vlaamse logies met 

een verhaal, zomerlekkers uit de provincie en de mooiste biercafés in Oost-Vlaanderen.

De opdracht voor de realisatie van StapAf werd in mei 2016 voor drie jaar (zes nummers) gegund aan het Gentse 

bureau Stapel Magazinemakers.

StapAf  verscheen in 2016 in een oplage van 60.000 exemplaren en vergrootte zijn 

abonneebestand van 36.000 naar 46.000 lezers, waarvan 4.200 uit Nederland.

Lezersenquête StapAf

StapAf wordt enorm gewaardeerd en inspireert effectief om Oost-Vlaanderen te komen ontdekken. Dat bleek 

begin 2016 uit de resultaten van een enquête van het kenniscentrum van Toerisme Oost-Vlaanderen bij 

6.070 lezers. Enkele cijfers:

 •   96,4 % van de respondenten vindt StapAf een ‘goed’ tot ‘zeer goed’ magazine.

•   StapAf zette 90 % van de ondervraagde lezers aan om de provincie al fietsend te verkennen. 74,3 %  

 deed dat zelfs ‘meerdere keren’ tot ‘heel vaak’. 

•   82 % zegt dat StapAf hen motiveerde tot een wandeltocht in Oost-Vlaanderen. 

 54 % kwam zelfs ‘meerdere keren’ tot ‘heel vaak’ wandelen

 •   Vooral het routeboekje is enorm populair: 77,2 % van de respondenten trok eropuit langs minstens één fiets- of   

 wandeltraject uit de zomereditie van 2015.



STAPAF E-NIEUWSBRIEF

Maandelijks stuurt Toerisme Oost-Vlaanderen naar meer dan 63.000 abonnees een elektronische StapAf-nieuwsbrief uit, 

vol fiets- en wandelnieuws voor consumenten en telkens één gratis fiets- of wandelroute, compleet met tips. Ook alle 

nieuwe toeristisch-recreatieve producten van de Provincie worden via deze nieuwsbrief gepromoot. Onderwerpen worden 

bepaald tijdens maandelijkse vergaderingen van de Dienst Marketing met de regio- en sectorwmedewerkers, Visit Gent en 

de Transversale Cel Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook toeristische actoren worden betrokken bij de content 

verzameling: zij kunnen hun eigen nieuws melden en zo genieten van extra promotie. Nieuw in 2016 was de vaste rubriek ‘4 x 

logeren’, waarin maandelijks vier Oost-Vlaamse logies in de kijker werden gezet, telkens rond één thema. Thema’s waren onder 

meer ‘kindvriendelijk logeren’, ‘logeren in gebouwen met een geschiedenis’ en ‘logeren met picknick’.
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Enkele cijfers

•  De StapAf nieuwsbrief haalde in 2016 een gemiddelde openingsratio van 39 %. De gemiddelde doorklikratio bedroeg 

 12 %. 

•  Er werd in totaal 100.860 keer doorgeklikt, zowel naar eigen platformen als naar platformen van partners.

STAPAF ZOMERCAMPAGNE

In 2016 voerde Toerisme Oost-Vlaanderen opnieuw een intensieve online campagne in samenwerking met Travelmedia, een 

communicatiebureau gespecialiseerd in de reissector. De campagne had als doel het fiets- en wandelaanbod in de provincie te 

promoten en het verblijfstoerisme te bevorderen. De campagne liep van 1 juli tot eind september en bestond uit de volgende 

componenten:

•   content creatie

Met reporter Ben Roelants werden vijf ‘Op stap met Plan Bier’-reportages gedraaid van telkens twee minuten. Daaruit werden 

enkele teasers van vijftien tot dertig seconden ontwikkeld. 

 zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 Plan Bier

•  verspreiding van de video’s via YouTube en Facebook

•  creatie van de landingspagina http://www.planbier.be/nl/videos-op-stap-met-plan-bier, met films en uitleg van Ben Roelants

•  mediadeal reisroutes.be (mailings)

•  travel ads 

•  promotie voor StapAf magazine via bannering, Facebook ads en Google adwords

 

1.2 REGIOGERICHTE CAMPAGNES
Met regiogerichte campagnes en in samenwerking met de toeristische regio’s en de Stad Gent voert Toerisme Oost-Vlaanderen 

ook bestemmingspromotie. Hiervoor werden in 2016 extra promotiemiddelen gereserveerd bovenop de toelages die worden 

toegekend aan de regionale vzw’s. Deze extra promotiemiddelen werden – in overleg – ingezet op regionale thema’s. Zo 

versterken de provinciale en de regionale werking elkaar nog meer en wordt versnippering van middelen tegengegaan.

1.2.1 KUNST IN DE LEIESTREEK
In 2016 ontwikkelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek ‘Leiestreek – In het spoor van de schilderachtige Leie’, 

een nieuwe fietsgids voor het Oost-Vlaamse gedeelte van de Leiestreek (gemeenten Deinze, Sint-Martens-Latem, Zulte, Gent, 

Nazareth en De Pinte). De gids ontsloot het kunst- en cultuuraanbod in de regio door middel van thematische fietsroutes. De 

fietsgids werd opgevat als een belevingsgids en positioneerde dit deel van de Leiestreek als een interessante cultuurtoeristische 

bestemming.

Via vijf routes die werden uitgestippeld op het fietsnetwerk Leiestreek-Oost, werd het aanbod van cultuurtoeristische attracties 

met elkaar verbonden. De nadruk lag hierbij op de aanwezige musea (Museum van Deinze en de Leiestreek, Museum Dhondt-

Dhaenens, Roger Raveelmuseum, Museum Gevaert-Minne, Museum Gust De Smet), de geschiedenis van de Leiestreek als 

productiecentrum van kunst en van de kunstenaarskolonies (van de Latemse kunstscholen tot de hedendaagse kunst) en de 

rol van het landschap hierin. Doelpubliek waren de recreatieve fietsers met een interesse in het kunstverhaal en/of landschap 

van de Leiestreek, en cultuur- en kunstliefhebbers die dit aanbod al fietsend willen ontdekken. Beleving stond voorop in 

de publicatie: op een creatieve manier werd een boeiend verhaal verteld dat dag- en verblijfstoeristen warm moest maken 

www.planbier.be/nl/videos-op-stap-met-plan-bier


voor een bezoek. Per route werd ook praktische info verzameld, zoals logies in verschillende 

prijsklassen en tips voor restaurants en cafés onderweg.

De	publicatie	van	de	belevingsgids	viel	samen	met	de	opening	van	de	vijfde	Biënnale	van	

de Schilderkunst, die van 26 juni t/m 9 oktober 2016 liep in het Museum Roger Raveel, het 

Museum Dhondt-Dhaenens en het Museum van Deinze en de Leiestreek. ‘Leiestreek – In het 

spoor van de schilderachtige Leie’ werd gerealiseerd door het Gentse bureau Lobkey Monster.

De fietsgids ‘Leiestreek – In het spoor van de schilderachtige Leie’ werd gepromoot via:

•  de e-nieuwsbrieven van Toerisme Oost-Vlaanderen

•  een bijlage over kunst in de Leiestreek in de krant De Standaard (23 juni)

•  een redactionele pagina in de Krant van West-Vlaanderen (4 augustus)

•  de Zomerzoektocht in de Krant van West-Vlaanderen, een uitneembare bijlage van vier 

pagina’s op 5 augustus. De bijlage zette de pocketgids in de kijker via een ‘terrasjesroute’ vanuit 

Gent richting Drongen en Vinderhoute. 3.551 fietsers namen deel aan deze Zomerzoektocht. 

1.2.2 OEVERLOPEN IN HET WAASLAND
Onder de noemer ‘Oeverlopen’ lanceerden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland in mei 

2016 een nieuwe wandelcampagne voor het Waasland. Met de creatie en voorstelling van drie nieuwe 

bewegwijzerde wandellussen werd de Schelde- en Durmevallei ter hoogte van Waasmunster en Temse 

(Sigmagebied) op de kaart gezet als toeristische bestemming. Twee lussen lopen rond de abdij van 

Roosenberg en langs de Durme (Roosenberg route rood en Roosenberg route blauw), een derde is de 

Steendorproute langs de Schelde in Steendorp en Rupelmonde. Toerisme Oost-Vlaanderen stippelde in 

samenspraak met verschillende partners zoals de VVV Waasmunster, de Gemeente Waasmunster en de 

Gemeente Temse de nieuwe routes uit, plaatste de bewegwijzering en zorgde voor een overzichtelijk kaart en bijhorende tips. 

De routes werden in deze fase niet via een brochure verspreid maar enkel online. De nieuwe website www.oeverlopen.be 

verzamelde de vijf routes die al in het Sigma-gebied gewandeld konden worden (Roomacker route, Molsbroek-Buylaersroute, 

Sombeke-Oude Durmeroute (Sombeke), Sombeke-Oude Durmeroute (Oude Durme) en Durmeboorden route), plus de drie 

nieuwe lussen. Allen werden downloadbaar gemaakt als PDF en GPX. Geregeld werd de pagina aangevuld met lussen die al 

waren uitgestippeld, maar tijdelijk door Sigmawerken niet toegankelijk waren. Op die manier beschikten wandelaars te allen 

tijde over de laatste up-to-date informatie: alleen de 100 % bewandelbare routes werden op de site weergegeven.

‘Oeverlopen’ werd gelanceerd met een persconferentie op 11 mei in Kasteel Blauwendael (Waasmunster). Promotie gebeurde in 

de zomer van 2016 via:

•  content ontwikkeling in samenwerking met Leitmo.tv: realisatie van drie videoteasers en vier 360°-films rond recreatie langs 

Schelde en Durme in het Waasland

•  integratie van de teasers en films op de website www.oeverlopen.be 

•  een online campagne via Facebook ads en YouTube advertising
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1.2.3 11 KLEINE TUSSENSTOPS IN DE POLDERS VAN HET WAASLAND
Begin 2015 werden de Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland 

gecontacteerd door productiehuis Toespijs van Tom Van Dijck en Alice Reijs. Zij planden in 

Prosperpolder en omgeving opnames voor de fictiereeks ‘Den elfde van den elfde’, die in 2016 op EEN 

zou worden uitgezonden. De Provincie en Toerisme Oost-Vlaanderen beslisten de serie financieel te 

ondersteunen, op voorwaarde dat Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland de toestemming 

kregen om rond de reeks toeristisch-recreatieve producten te realiseren en zo meer bezoekers naar het 

Waasland – en meer specifiek de Waaslandse polders - te trekken.

Eind 2015 startten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland met de ontwikkeling van de 

fietsbrochure ’11 kleine tussenstops’, die in februari 2016 werd gelanceerd. De titel verwijst naar de 

buschauffeur uit de serie (rol van Peter Van Den Begin), die te pas en te onpas zijn lijnbus aan de kant 

zet voor een ‘kleine tussenstop’. In de brochure werden dit elf aangename haltes, die het gebied waarin 

de reeks werd opgenomen in een ruimere context tonen. In deze uithoek van het Waasland, begrensd 

door de Schelde, het Verdronken Land van Saeftinghe, de polders en de kreken van Kieldrecht en de 

dokken van Beveren, is het immers prachtig fietsen op de rand van natuur en industrie. 

De fietsroute (32 km) start in Doel, aan de Infokeet Hedwige-Prosperproject van Waterwegen en Zeekanaal. Zo krijgen 

bezoekers meteen een panoramisch beeld van de streek, vanop het jaagpad. Van daaruit gaat de route verder langs het 

‘huiskamermuseum’ PolderMAS, de Paardenschor, Doel, Putten West, de grens van Kieldrecht met Hulst, het gehuchtje 

Emmadorp en het Verdronken Land van Saeftinghe, om te eindigen in Prosperdorp.

’11 kleine tussenstops’ werd op 3 februari voorgesteld tijdens een persconferentie in Café Den Angelus in Prosperdorp, een van 

de stops langs de route. Het was de eerste aanzet in een campagne die het Havenland rond Antwerpen beter bekend moest 

maken als waardevol toeristisch gebied.

De fietsbrochure werd gepromoot via:

•  de landingspagina www.toerismewaasland.be/tussenstops. Daar konden fietsers de kaart gratis downloaden of via de 

webshop de papieren versie bestellen.

•  de ontwikkeling van vijf korte sfeerfilmpjes voor deze website. Zij zetten bezoekers aan om de route te gaan fietsen of op een 

andere manier de Waaslandse polders te komen ontdekken. 

•  een extra online campagne uitgewerkt door Travelmedia, met traffic en media advertenties.

1.2.4 HAVENLAND, 1001 MAAL VERWONDERLIJK
Met het Strategisch Project Havenland nam het Havenbedrijf Antwerpen het initiatief om de 

Antwerpse haven – hét economische hart van Vlaanderen – uit te bouwen tot een recreatieve en 

toeristische trekpleister. Dat zou gebeuren door de onthaal- en bezoekmogelijkheden in het gebied 

beter op elkaar af te stemmen en aan te vullen met overkoepelende initiatieven, zoals watervervoer 

en verbindende fietsroutes. Wat betreft het luik recreatie en toerisme werden Toerisme Oost-

Vlaanderen en Toerisme Waasland mee betrokken bij dit onthaal- en recreatieproject.

Met de creatie en publicatie van de brochure ‘Havenland, 1001 maal verwonderlijk’ werd - na ’11 

kleine tussenstops’ (zie Deel 2: Headlines, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.3 11 kleine 

tussenstops) – een tweede stap gezet in de toeristische ontsluiting van het Havenland, meer bepaald 

op Linkeroever. Ook deze publicatie baande zich een weg door het groene Waasland, langs polders, 

dokken en vergeten Linies uit de Staats-Spaanse Oorlog. De vouwkaart bevatte de routekaarten plus 

tekst en uitleg bij deze drie fietslussen:

•  Havenroute (48 km): van aan Fort Liefkenshoek voorbij de Kieldrechtsluis aan het Deurganckdok, de 

grootste sluis ter wereld, Doel en het polderdorpje Kallo

•  Polderroute (32 km): een rit van aan de Infokeet Hedwige-Polderproject richting Prosperpolder via de dijk, langs polders en 

typische Scheldenatuur

•  Linieroute (31 km): van in De Klinge langs de Koningsdijk, letterlijk bovenop de linies naar Kieldrecht en door Fort 

Verrebroek

De lussen overlappen elkaar gedeeltelijk, zodat wie houdt van extra lange tochten ze ook aaneensluitend kan fietsen.

‘Havenland – 3 fietsroutes tussen natuur en industrie’ werd voorgesteld op zondag 5 juni tijdens een persconferentie in het 

Sluisgebouw van Kallo.
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1.2.5 FIETSZOMER MEETJESLAND
Tussen juni en september 2016 zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland een toeristische zomercampagne 

op voor de regio Meetjesland. De campagne wou het Meetjesland verder positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor 

zowel dag- als verblijfstoeristen. De focus lag daarbij op het promoten van fietsrecreatie. De campagne richtte zich zowel naar 

Vlaanderen als Nederland en had de volgende doelstellingen:

•  door het promoten van nieuwe fietsroutes op het fietsroutenetwerk de regio positioneren als een aantrekkelijke toeristische 

bestemming

•  aanzetten tot het maken van een fietstocht in het Meetjesland

•  bevorderen van het verblijfstoerisme in de regio

De campagne werd gerealiseerd door Mediahuis en bestond uit de volgende onderdelen:

•  het gratis fietsmagazine ‘Op de pedalen in het Meetjesland’, met vijf fietsroutes door de 

regio, een reportage met Roger De Vlaminck, tips voor boeiende en lekkere stops en een 

overnachtingsactie. Het magazine werd gedrukt op 235.000 exemplaren en verscheen op 

30 juni als katern bij Het Nieuwsblad (edities West-Vlaanderen en Limburg) en Gazet van 

Antwerpen.

•  een overdruk van 10.000 exemplaren van dit katern, die werd verspreid via de eigen 

kanalen van Toerisme Oost-Vlaanderen. Eind juli 2016 was de hele voorraad uitgeput.

•  een advertentie in Het Nieuwsblad Oost-Vlaanderen en Belang van Limburg (week van 4 

juli)

•  een dedicated partnermailing op 30 juni, naar 25.000 contacten (geregistreerde surfers) in West-Vlaanderen en Antwerpen. 

De mailing haalde 7.287 views en 907 clicks.

•  een dedicated newsletter op 12 juli via reisroutes.be naar 200.000 abonnees. De mailing resulteerde in 13.000 clicks op de 

gehele nieuwsbrief en bracht nog diezelfde dag meer dan 8.000 bezoekers naar de website www.toerismemeetjesland.be.

 

1.2.6 FIETSEN EN WANDELEN IN SCHELDELAND
Tussen augustus en september 2016 (en nog verder tot februari 2017) zetten Toerisme Oost-

Vlaanderen en Toerisme Scheldeland een fiets- en wandelcampagne op voor regio Scheldeland. Deze 

campagne wilde Scheldeland verder positioneren als een aantrekkelijke bestemming zowel voor 

dag- als verblijfstoeristen. De focus lag daarbij op het promoten van fiets- en wandelrecreatie, met 

een link naar verblijven. 

De campagne werd opgesplitst in twee delen: een zomercampagne met de nadruk op fietsen 

(augustus 2016 – september 2016) en een najaars- wintercampagne (oktober 2016 – februari 2017) 

met de nadruk op wandelen.

De campagne werd toegewezen aan Roularta en bestond uit de volgende onderdelen:

ZOMERCAMPAGNE FIETSEN

•  realisatie van een fietspocket met vijf routes, compleet met zie- en doe-tips en logeeradressen

•  verspreiding van de pocket op 17 augustus bij Knack Weekend (oplage van 95.000 exemplaren, 

insert bij de abonnees) en op 2 september bij Nest (oplage 19.500 exemplaren, insert bij de abonnees) 

•  een overdruk van 5.000 exemplaren, bestemd voor distributie naar de toeristische sector en consumenten (beschikbaar vanaf 

16 augustus)

•  lead generation-actie naar 364.000 contacten, met de bedoeling nieuwe abonnees te werven voor de e-nieuwsbrief van 

Toerisme Scheldeland, en aan te zetten tot bestellen van de fietspocket 
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NAJAARS- EN WINTERCAMPAGNE WANDELEN

•  realisatie van een wandelpocket met negen routes, met uitgebreide routebeschrijving onderweg en 

een overzicht van doe- en logeertips in de regio

•  verspreiding van de pocket op 7 oktober bij Nest (oplage 19.500 exemplaren, insert bij de 

abonnees), op 19 oktober bij Knack Weekend (oplage 95.000 exemplaren, insert bij de abonnees) en 

op 20 oktober bij Plus Magazine (oplage 56.000 exemplaren, insert bij de abonnees)

•  een overdruk van 5.000 exemplaren, bestemd voor distributie via de webshop en via toeristische 

partners in de regio

•  skyscraper bannering op weekend.knack.be (twee weken op de sectie reizen, vanaf 19 oktober) en 

plusmagazine.knack.be (twee weken, vanaf 20 oktober)

•  promotie	voor	de	wandelpocket	via	de	nieuwsflashes	50	+	e-tips	(105.724	contacten,	op	19	oktober)	

en Lifestyle e-tips (283.772 contacten, op 25 oktober) 

1.2.7 WANDELCAMPAGNE ‘WEEKENDJE WEG IN DE VLAAMSE ARDENNEN’
Eind 2016 realiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen samen met Toerisme Vlaamse Ardennen ook voor deze regio een toeristische 

campagne. Deze campagne wou de Vlaamse Ardennen positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor een korte vakantie 

tijdens de winterperiode, met als hoofdactiviteit wandelen. De campagne wilde aanzetten tot het boeken van een kort verblijf 

in	de	periode	november	2016	–	februari	2017,	en	richtte	zich	tot	potentiële	verblijfstoeristen	uit	Vlaanderen	en	Nederland.

De campagne werd gerealiseerd door VAB en bestond uit de volgende onderdelen:

•  ontwikkeling van ‘Weekendje weg in de Vlaamse Ardennen’, een belevingsmagazine met 

drie uitgestippelde wandelroutes op maat van drie doelgroepen: gezin met kinderen, 

vrienden & familie, en koppels

•  verspreiding van het magazine via VAB-magazine (327.000 exemplaren)

•  een overdruk van 10.000 exemplaren, bestemd voor distributie via toeristische partners 

en via de webshop 

creatie van de wervende landingspagina www.toerismevlaamseardennen.be/weekend 

en een filmpje als teaser voor het magazine

•  een dedicated mail naar 50.000 VAB-adressen op 18 november, voor het genereren van 

trafiek naar de landingspagina

•  promotie via alle eigen kanalen (StapAf nieuwsbrief, Facebook, …) van Toerisme Oost-

Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen (eind november) 

1.2.8 GENT, KINDVRIENDELIJKE STAD
In het voorjaar 2016 zette een nieuwe toeristische campagne het kindvriendelijke aanbod van Gent in de kijker. De campagne, 

een samenwerking tussen Visit Gent en Toerisme Oost-Vlaanderen, wilde de Arteveldestad verder positioneren als een 

aantrekkelijke bestemming voor een korte vakantie voor gezinnen, zowel uit Vlaanderen als Nederland.

De campagne werd uitgevoerd door Mediahuis en bevatte de volgende componenten:

•  realisatie van een redactioneel mini-dossier ‘Goed gezin in Gent – 48 uur met de kinderen de stad in’, in het 

weekendmagazine van Het Nieuwsblad en Sjiek (Belang van Limburg) op 25 juni

•  medium rectangle banner in de nieuwsbrief van Nieuwsblad.be (968.138 nieuwsbrieven per dag, 280.760 impressies)

•  XL leaderboard op standaard.be, nieuwsblad.be, hbvl.be, gva.be en vijf.be, met verwijzing naar visitgent.be

www.visitgent.be
www.standaard.be
www.nieuwsblad.be
www.hbvl.be
www.gva.be
www.vijf.be
http://plusmagazine.knack.be/
http://www.toerismevlaamseardennen.be/weekend/
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1.3 INTERPROVINCIALE SAMENWERKING
Van begin juni tot en met september 2016 zetten de vijf Vlaamse Provinciaal Toeristische Organisaties (PTO’s) samen met 

Logeren in Vlaanderen en in samenwerking met De Persgroep Publishing een brede campagne op om vakantie in eigen land 

opnieuw aan te zwengelen na de aanslagen en de terreurdreiging. Daarvoor werd een gezamenlijk budget van € 200.000 

uitgetrokken. 

De campagne omvatte:

•  Online acties op www.hln.be en www.nina.be

 -  Er verschenen twintig artikels: tien thematische artikels in juni (twee per provincie) en tien artikels met tips vanuit de  

 provincie in juli (twee per provincie). Aan het aanbod werden telkens logeertips gekoppeld. In de loop van juni werd met  

 diverse online tools, zoals nieuwsbrieven en artikelboxen, gelinkt naar deze artikels. 

-  Thematische artikels over Oost-Vlaanderen waren: ‘Bier! De 5 leukste uitstappen voor bierliefhebbers in Oost-Vlaanderen’  

 en ‘Ontdek Oost-Vlaanderen langs het water’. 

-  De tien artikels met tips gingen onder meer over Vlaamse Kost (met voor Oost-Vlaanderen aandacht voor Restaurant  

 Moeder Agnes met B&B Het Stille genoegen in Brakel en Restaurant In ‘t Stadhuis van Raverschoot met B&B Landhuis  

 Prinseveld in Maldegem), de leukste weekendjes in het groen (De Meetjeslandse Kreken met B&B De Molenkreek in Sint- 

 Laureins en Het Stiltegebied Dender-Mark in Geraardsbergen) en wandelen en slapen met uitzicht op het water (Wandelen  

 langs Schelde en Durme met B&B Bij ‘t Fort in Temse en Wandelen rond het Donkmeer in Berlare met B&B Appelsveer in  

 Dendermonde).

•  ‘Nina zomert’ gedurende tien weken in juli en augustus

 Elke donderdag kwam er op www.nina.be een online aanbieding om in Vlaanderen op vakantie te gaan. De wedstrijd werd 

telkens gekaderd met een bijhorend artikel of blogspot. Lezers konden twee keer een verblijf in Oost-Vlaanderen winnen.

•  Het magazine ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’

Speciaal voor de actie werd een magazine van 68 pagina’s ontwikkeld, met onder meer 

aandacht voor de culinaire troeven in de vijf provincies, de mooiste fietsroutes, de hipste 

hotspots en de favoriete adresjes van enkele BV’s. 55.000 exemplaren werden verspreid via:

 -  Nina (Het Laatste Nieuws) en De Morgen Magazine (10 september) 

-  de DPP-titels in Zuid-Nederland BN en PZC (12 september) 

-  Goed Gevoel-abonnees (21 september)

•  Online campagne

Gelijktijdig met de verspreiding van het magazine startte een online campagne met een 

longread, afgestemd op het magazine. De aankondigingscampagne startte in het weekend 

van 3 en 4 september in Het Laatste Nieuws en De Morgen. Als teaser verscheen in de 

week van 5 september een advertentie in alle weekbladen en kranten van De Persgroep 

Publishing. 

www.hln.be
www.nina.be
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2. FIETSEN EN WANDELEN

2.1 WANDELNETWERKEN ZWALMVALLEI EN BRONBOSSEN

Tegen de zomer van 2017 willen Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen de Vlaamse Ardennen 

positioneren als dé ultieme wandelregio van Vlaanderen. Daarvoor werd in 2016 gestart met de ontwikkeling van twee nieuwe 

wandelnetwerken: Zwalmvallei (gemeenten Oudenaarde, Horebeke, Zwalm, Zottegem en Brakel) en Bronbossen (gemeenten 

Brakel, Lierde en Geraardsbergen). Die zullen aansluiten op de bestaande wandelnetwerken Getuigenheuvels (in de driehoek 

Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen) en Pajottenland (met Geraardsbergen en Ninove aan Oost-Vlaamse kant). Het wandelnetwerk 

Getuigenheuvels zal gedeeltelijk herwerkt worden. Op die manier wordt het hele zuiden van de Vlaamse Ardennen één groot 

wandelgebied. 

Het project bestaat uit de volgende vier luiken:

•  Realisatie wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen

 In 2016 werd daartoe het volgende uitgevoerd:

 -  vastleggen trajecten 

-  vastleggen knooppuntnummers 

-		 inventarisatie	op	het	terrein	+	GIS-input,	met	de	hulp	van	twee	jobstudenten 

-  ftoetsen met betrokken actoren: gemeenten, ANB, Natuurpunt etc. 

-  uitschrijven en gunnen van overheidsopdrachten 

-  bestellen en plaatsen van borden en palen

•  Realisatie van belevings- en inspiratiegidsen

De nieuwe wandelnetwerkkaarten zullen samen met inspiratiegidsen in een pochette worden verkocht. Deze gidsen zullen 

uitgewerkt worden als praktische gidsjes met tips en suggestieroutes, naar voorbeeld van de inspiratiegidsen bij de in 2015 

gerealiseerde wandelnetwerken Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) en Meetjeslandse Bossen. Eind 2016 werd gestart 

met de voorbereiding.

•  Plaatsing randinfrastructuur en belevingselementen

In 2016 werd onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en invullingen voor belevingselementen langs de netwerken. De 

volgende locaties werden geselecteerd:

 -  De Drie Scheppers, Brakel 

-  Uitkijkpunt Bosgat, Maarkedal

-  Muziekbos, Ronse 

-  walmmolen, Zwalm

•  Promotioneel luik

Naar aanleiding van de lancering van de wandelnetwerken plant Toerisme Oost-Vlaanderen een geïntegreerde 

promotiecampagne. In oktober 2016 werd de openbare opdracht uitgeschreven voor de realisatie en uitvoering van deze 

campagne, inclusief de realisatie van een nieuwe, drietalige (NL/EN/FR) belevingsgids ‘Wandelen in de Vlaamse Ardennen’.
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In het kader van dit project werd op 1 oktober 2016 de verkoop van de wandelnetwerkkaart Getuigenheuvels stopgezet aan 

toeristische partners en doorverkopers. Eind december werd ook de verkoop ervan stopgezet aan de consument, net als de 

verkoop van de wandelnetwerk Pajottenland, dat eveneens wijzigingen zal ondergaan. In de sectornieuwsbrief van december 

werd uitgebreid toegelicht hoe toeristische partners en doorverkopers hun netwerkkaarten konden retourneren. 

2.2 WANDELNETWERK KALKENSE MEERSEN-DONKMEER (FASE 2)
In 2015 stelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland de eerste fase voor van het wandelnetwerk Kalkense 

Meersen-Donkmeer. De ontwikkeling van fase 2 startte in 2016. De volgende zaken werden uitgevoerd:

•  vastleggen trajecten

•  aftoetsen met betrokken actoren: gemeenten, ANB, Natuurpunt, etc.

•  uitschrijven en gunnen van overheidsopdrachten

Fase 2 van het wandelnetwerk wordt afgerond in augustus 2017 en in september aan pers en publiek voorgesteld. Er wordt 

een nieuwe wandelnetwerkkaart met inspiratiegids uitgegeven voor het volledige wandelnetwerk, inclusief fase 1. Ook in dit 

Scheldegebied tussen Wetteren en Dendermonde zal geïnvesteerd worden in belevingspunten, waarbij afgestemd wordt op 

andere lopende projecten zoals ‘Schelde Sterk Merk’ en het onthaal in Sigmagebieden. 

2.3 NIEUWE FIETSROUTEPLANNER
In januari 2016 ging de nieuwe fietsrouteplanner van Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s online, een realisatie in 

samenwerking met fietsrouteplanner.be. Met de vernieuwde tool kunnen fietsers nog makkelijker en sneller hun trajecten 

plannen op een van de fietsnetwerken in de provincie, ook op tablet. 

Nieuwe functies maken het onder andere mogelijk om:

•  het hoogteprofiel van fietsroutes te bekijken

•  info over cafés, musea en andere interessante plekken te selecteren en af te drukken

•  op een eenvoudiger manier uitgestippelde routes te wijzigen

De fietsrouteplanner is te consulteren op www.tov.be/fietsrouteplanner en op de regiosites. Hij werd ontworpen voor desktops 

en tablets, maar is responsief en kan ook gebruikt worden op smartphones.

2.4 OSYRIS EN METER- EN PETERWERKING
Het onderhoud van de bewegwijzering van de recreatieve routes en netwerken en de bijhorende randinfrastructuur 

(picknickplaatsen, schuilhutten, infoborden …) vraagt jaarlijks belangrijke inspanningen. De kwaliteit van de routes en 

netwerken hangt immers in grote mate af van de juistheid en volledigheid van de bewegwijzering. In totaal voorziet 

Toerisme Oost-Vlaanderen in het onderhoud van ruim 31.000  bewegwijzeringsbordjes van meer dan 8.000 km fiets- en 

wandelinfrastructuur.

De bewegwijzering werd in de loop van 2016 opnieuw drie keer gecontroleerd door een duizendtal vrijwillige meters en peters 

die eventuele tekorten, fouten, verdwijningen en vernielingen signaleerden. Alle meldingen werden vervolgens verwerkt tot 

werkopdrachten voor de eigen technische dienst of de sociale tewerkstellingsplaatsen die de problemen verhielpen door de 

bewegwijzering te vervangen of volledig te vernieuwen. In 2016 werden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aangegaan 

met sociale werkplaatsen voor het uitvoeren van het onderhoud op het terrein. 

Ook recreanten zelf konden via de routedokter op de website eventuele fouten melden. Samen met het bijhouden van de 

voorraden, werd dit alles verwerkt via 

het digitale OSYRIS-programma, speciaal 

ontwikkeld voor Toerisme Oost-Vlaanderen.

In 2016 werden via OSYRIS 1.726 

controleopdrachten toevertrouwd aan 

de meters en peters. Hun rapportages, 

samen met de rechtstreekse meldingen 

van de gebruikers, resulteerden in 3.595 

werkopdrachten voor herstellingen in het 

terrein. In vergelijking met 2015 waren er 

in 2016 minder werkopdrachten nodig. Dit 

bewijst dat de regelmatige controle door 

meters en peters vruchten afwerpt. 2015 

www.fietsrouteplanner.be
www.tov.be/fietsrouteplanner
http://www.tov.be/nl/routedokter
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was immers het eerste volledige jaar dat alle netwerken werden gecontroleerd. Daardoor werd er dat jaar meer ontbrekende 

bewegwijzering vastgesteld.

Het	OSYRIS-programma	wordt	nog	jaarlijks	geëvalueerd	en,	op	basis	van	ervaringen,	hier	en	daar	uitgebreid	of	verbeterd.	

Rekening houdend met de in 2015 gerealiseerde nieuwe wandelnetwerken en de nieuwe meters en peters die de lussen 

gingen controleren, werd voor hen op 16 april 2016 een uitgebreid infomoment georganiseerd. 110 nieuwe meters en peters 

kregen er een toelichting van de werking van OSYRIS en meteen ook een kaart van het wandelnetwerk waar ze een lus gingen 

controleren.

Traditioneel werd ook een jaarlijks ontmoetingsmoment voor alle meters en peters georganiseerd. Op vrijdagen 9 en 16 

december 2016 genoten zo’n 600 genodigden van een uitgebreide nocturne van de tentoonstelling ‘Oorlog in korte broek’ 

in de Gentse Sint-Pietersabdij. Voor ze de tentoonstelling bezochten, kregen ze informatie over de nieuwe realisaties van 

wandelnetwerken en de nodige uitleg bij de recentste wijzigingen aan het OSYRIS-programma. Na het bezoek konden ze 

genieten van een walking dinner in de Kapittelzaal en Crypte van de abdij.

2.5 NIEUWE FIETSRUST- EN INRIJPUNTEN
Om het steeds stijgende aantal recreatieve en sportieve fietsers nog beter te ontvangen, maakte Toerisme Oost-Vlaanderen ook 

in 2016 werk van de verhoging van de kwaliteit én de belevingswaarde op haar fietsnetwerken. In het voorjaar van 2016 werd 

ruim € 150.000 geïnvesteerd in de installatie van extra fietsrust- en inrijpunten in de regio’s Vlaamse Ardennen en Meetjesland.

Vlaamse Ardennen 

De inrichting van de fietsrust- en inrijpunten langs de Ronde van Vlaanderenroute gebeurde binnen het project ‘Beleef je eigen 

Ronde’, dat financieel ondersteund werd door Toerisme Vlaanderen.

zie Deel 2: Headlines 2016, 1.Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 Beleef je eigen Ronde 2016, Fietsinrijpunten

Meetjesland 

De inrichting van de fietsrustpunten in het Meetjesland kaderde in het project ‘Fietsnetwerk Meetjesland’, dat eveneens 

financiële	steun	kreeg	van	Toerisme	Vlaanderen.	Net	voor	de	zomer	2016	werden	de	laatste	twee	rustpunten	in	Vinderhoute	

en Waarschoot gerealiseerd en in gebruik genomen. Ook hier engageerden de steden en gemeenten zich om de rustpunten te 

onderhouden.

2.6 FIETSNETWERKEN
Vanaf januari 2016 werden de fietsnetwerken Waasland, Meetjesland en 

Leiestreek herwerkt. Niet alleen werden ze aangepast aan de gewijzigde 

netwerken in Zeeland en West-Vlaanderen, ook werden hier en daar 

verbeteringen aangebracht om de veiligheid en attractiviteit te verhogen. 

In april lanceerde Toerisme Oost-Vlaanderen de herwerkte versies van de 

fietsnetwerkkaarten. Voor het fietsnetwerk Leiestreek werd beslist om voortaan 

een eengemaakte kaart uit te geven. Hiervoor werd een overeenkomst afgesloten 

met Westtoer. Trajecten in deze drie regio’s liggen nu vast tot 2020. Om de vier 

jaar zullen de fiets- en wandelnetwerkkaarten herwerkt worden.

2.7 TAALGRENSWANDELROUTES
Midden januari 2016 werd de brochure ‘7 taalgrenswandelroutes’ (in het 

zuiden van de Vlaamse Ardennen) uit verkoop genomen. Langs Oost-Vlaamse 

zijde werden de trajecten van deze routes opgenomen in het knooppunten 

wandelnetwerk. Langs Waalse zijde zullen de trajecten worden opgenomen in 

het	nieuwe	wandelnetwerk	Picardisch	Wallonië	(realisatie	eind	2016).	Na	de	

realisatie van dat netwerk zal met de Waalse collega’s overlegd worden voor de 

ontwikkeling van een nieuwe brochure rond de taalgrenswandelroutes.
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3. WEBSITE EN ONLINE COMMUNICATIE

3.1 WWW.TOV.BE EN REGIOSITES
Gebruiksvriendelijkheid staat centraal op de in 2014 volledig vernieuwde websites van Toerisme Oost-Vlaanderen en vier van 

haar toeristische regio’s (Meetjesland, Scheldeland, Waasland en Vlaamse Ardennen). Alle sites wijzen op een compacte, snelle 

en eenvoudige manier de weg naar alle toeristische info over Oost-Vlaanderen, en communiceren over onze projecten en 

activiteiten.	Bezoekers	kunnen	snel	en	efficiënt	fiets-	en	wandelroutes	bekijken,	ze	downloaden	als	PDF	of	GPX	of	aankopen	

in de webshop. Daar kunnen ook partners hun bestellingen van brochures plaatsen. Om de vaak grotere bestellingen van de 

partners gescheiden te houden van de individuele bestellingen van toeristen en recreanten, paste Toerisme Oost-Vlaanderen 

in april 2016 haar webshop aan. Vijf exemplaren of meer bestellen van een bepaalde publicatie, kan voor partners vanaf dan 

enkel nog via de partner log-ins en per veelvoud van vijf.

Wekelijks zetten de websites via ‘Nieuws’ en ‘In de kijker’ de leukste activiteiten of de nieuwe producten van Toerisme Oost-

Vlaanderen in de kijker. De websites zijn ook vlot raadpleegbaar op smartphone en tablet.

Op vraag van de sector en om ook anderstalige bezoekers wegwijs te maken in Oost-Vlaanderen, stelde Toerisme Oost-

Vlaanderen haar websites (www.tov.be en de regiowebsites) in maart 2016 ook in drie andere talen beschikbaar. Kiezen voor 

Nederlands, Frans, Engels of Duits kan eenvoudig door bovenaan rechts op de taalswitcher te klikken.

Enkele website cijfers 

•  meer dan 1 miljoen bezoekers op de websites in 2016

•  vergelijking	met	2015:	+	14,74%	bezoekers

•  grootste	stijger	regiowebsites:	www.toerismewaasland.be:	+	106%	

www.tov.be

ScheldelandVlaamse Ardennen

512.729 Sessies

150.384 Sessies 106.946

Meetjesland

71.047
Waasland

66.572

www.tov.be
www.toerismewaasland.be
www.tov.be
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3.2 THEMATISCHE WEBSITES 
Voor drie campagnes werden in 2016 campagnewebsites ontwikkeld en beheerd of, in het geval van Beleef je eigen Ronde, 

herwerkt. Ze werden geïntegreerd binnen de bestaande websites van Toerisme Oost-Vlaanderen.

De drie thematische websites waren:

•  www.planbier.be: zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 Plan Bier

•  www.beleefjeeigenronde.be: zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.2 Beleef je eigen 

Ronde 2016

•  www.oeverlopen.be: zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1Regiogerichte campagnes, 1.2.2 Oeverlopen in het 

Waasland

3.3 E-NIEUWSBRIEVEN
Via elektronische nieuwsbrieven communiceert Toerisme Oost-Vlaanderen op geregelde tijdstippen met haar verschillende 

doelgroepen over nieuwe toeristisch-recreatieve producten, acties of veranderingen binnen de organisatie. De onderwerpen 

voor de consumentennieuwsbrief (StapAf nieuwsbrief) worden bepaald tijdens maandelijkse redactievergaderingen met de 

regio- en sectorteams, Visit Gent en de Transversale Cel Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook toeristische actoren 

worden daarbij betrokken: zij kunnen hun eigen nieuws melden en zo genieten van gratis promotie.

De e-nieuwsbrieven zijn: 

•  StapAf nieuwsbrief

zie Deel 2: Headlines 2016, 1.Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.3 StapAf, StafAf e-nieuwsbrief

 -  fiets-en wandelnieuwsbrief voor consumenten 

-  meer dan 63.000 abonnees 

-  maandelijks

•  Groepsnieuwsbrief

-		tips	en	ideeën	voor	groepen 

-  voor groepsverantwoordelijken in Vlaanderen en Nederland 

-  meer dan 7.000 abonnees 

-  weemaandelijks

•  Sectornieuwsbrief 

zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.5 Sectornieuwsbrieven

3.4 SOCIALE MEDIA
Toerisme Oost-Vlaanderen zet, samen met de toeristische regio’s, sterk in op sociale media. Sinds geruime tijd worden 

accounts beheerd op Facebook, Twitter en Instagram. Alle sociale mediakanalen zijn een verlengde van de websites en andere 

communicatiemiddelen. Ook hier ligt dus de focus op het promoten van het fiets- en wandelaanbod in de Oost-Vlaamse 

regio’s.

27.540
Engagementen

1.140
reacties

6.408
keer gedeeld

12.861 1.309

625 Clicks

101.707 Impressies

1.295 Interacties

www.planbier.be
www.beleefjeeigenronde.be
www.oeverlopen.be
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•  Facebook

-  De Facebookpagina’s promoten met leuke posts en aantrekkelijke foto’s de producten en aanbiedingen die Toerisme Oost- 

 Vlaanderen en haar regioteams ontwikkelen, zoals fiets- en wandelroutes, brochures en arrangementen. Om het   

 communitygevoel te versterken, worden volgers geregeld gestimuleerd om zelf berichten op de pagina’s te posten.  

-  In 2016 werd ook sterk ingezet op content creatie specifiek voor Facebook. Zo werd er in de zomer minstens wekelijks een  

 ‘best of Oost-Vlaanderen’-lijstje samengesteld en gepost, met onder andere de gezelligste terrassen, de meest charmante  

 dorpjes en de niet te missen musea in de provincie. 

-  Vanaf de herfst liep de Facebook-campagne ‘Donderdag wandeldag’: wekelijks konden volgers een gratis route in PDF  

 downloaden, compleet met must sees en horecatips. Dat resulteerde elke donderdag in vele honderden likes en tientallen  

 gedeelde posts.

•  Twitter

Via tweets op Twitter wordt vooral gecommuniceerd over evenementen en producten. Het aantal volgers steeg in 2016 van 

1.047 (januari) naar 1.309 (december).

•  Instagram

Met de account Stapaf.be werd Toerisme Oost-Vlaanderen midden november 2015 ook actief op Instagram. Ze heeft als doel 

het toerisme in Oost-Vlaanderen te promoten met aantrekkelijke foto’s. Eind 2016 had de account 420 volgers. Zij kunnen 

met de community hashtag #stapaf zelf hun eigen foto’s posten.

3.5 SECTORWEBSITE
zie Deel 2: Headlines 2016, 6. Sectorwerking, 6.4 Sectorwebsite

4.PERS EN PR

4.1 TOERISME OOST-VLAANDEREN IN DE PERS
In 2016 verstuurde Toerisme Oost-Vlaanderen een twintigtal persberichten naar een groot aantal journalisten van de (inter)

nationale pers. Er gingen persberichten de deur uit over onder andere Plan Bier Waasland, de belevingsgids Leiestreek, de 

Havenlandroute, 11 kleine tussenstops, Oeverlopen, de nieuwe Ronde van Vlaanderenstraat en de nieuw aangelegde fietsrust- 

en inrijpunten. Dat resulteerde in enkele honderden berichten online en in print, en in artikels in media(kanalen) als Het 

Laatste Nieuws, deredactie.be, De Wandelvogel, Het Nieuwsblad, Pasar, Gazet van Antwerpen, Humo, Het Belang van Limburg 

en De Streekkrant.

Speciaal voor de Ronde werd begin 2016 een persreis georganiseerd voor 14 Nederlandse journalisten. Toerisme Vlaamse 

Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen namen hen op sleeptouw naar het glooiende landschap rond Oudenaarde, 

Geraardsbergen, Zottegem en Ronse en naar de gezellige dorpjes ertussenin. Dat zorgde voor mooie pers in onder meer De 

Volkskrant, De Telegraaf en NRC en op de websites nextdestination.nl, CyclingOnline.nl en HetIsKoers.nl.

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.2 Beleef je eigen Ronde 2016, Mediacampagne. 

Ook voor Plan Bier en de Oost-Vlaamse biercultuur was er aandacht in onder meer De Telegraaf en De Volkskrant.

De initiatieven van Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s haalden ook de televisie. De regionale zender AVS berichtte 

regelmatig over nieuwe producten, de Nederlandse zender SBS6 maakte een reportage over de Vlaamse Ardennen als ultieme 

wielerbestemming, en het Deense reisprogramma ‘Bag Verden Med Tobias’ streek voor een reportage neer in Gent en de 

Vlaamse Ardennen.

4.2 WEG ZIJN WIJ OP EEN
In 2016 was er een beperkte samenwerking met de VRT rond het nieuwe tv-programma ‘Weg zijn wij’. Samen met de andere 

toeristische	provinciale	organisaties	investeerde	Toerisme	Oost-Vlaanderen	in	drie	extra	afleveringen.	Eind	2016	werd	het	

programma	geëvalueerd	en	werd	bekeken	of	de	samenwerking	zou	voortgezet	worden,	dan	wel	of	er	een	alternatief	zou	

worden uitgewerkt.
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4.3 OPVOLGING PERS- EN MARKETINGACTIES
Om de impact van haar persacties te kunnen inschatten, schakelde Toerisme Oost-Vlaanderen Geopress in, een bureau actief 

in mediascreening. Dat kreeg de opdracht voor het jaar 2016 de publicitaire waarde te berekenen van artikels die in de 

Belgische pers waren verschenen als gevolg van persberichten verspreid vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen, specifieke vragen 

van journalisten (foto’s beeldbank, tips voor trips, …), persreizen enzovoort. Aan de hand van de reclametarieven die de 

verschillende media hanteren en die verschillen naargelang oplage en lezersbereik, wordt de waarde van een artikel en/of een 

beeld ‘vertaald’ in euro. Met die methode kan de totale waarde van een persactie in reclameruimte worden berekend.

Geopress	becijferde	de	commerciële	mediawaarde	van	alle	Belgische	persvermeldingen	samen	op	€	438.402.	Voor	de	

Nederlandse perswaarden maakte Toerisme Vlaanderen (NL) de berekening. Het totaal van alle Nederlandse persvermeldingen 

bedroeg € 1.747.315. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van een persreis die in het voorjaar van 2016 werd georganiseerd, 

voor de 100ste Ronde van Vlaanderen. Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de Belgische cijfers. De 

meetmethode die Geopress in 2016 hanteerde, verschilt van de meetmethode die Auxipress in 2015 gebruikte. Dat bemoeilijkt 

een vergelijking. Door het verschil in meetmethodes viel de mediawaarde in 2016 lager uit, terwijl er wel meer publicaties zijn 

verschenen. 

4.4 BEURSWERKING
In 2016 nam Toerisme Oost-Vlaanderen deel aan de volgende beurzen:

•  Fiets- en wandelbeurs Nederland (Jaarbeurs Utrecht): 20-21 februari 2016

•  Fiets- en wandelbeurs Antwerpen: 27-28 februari 2016

 

5. KENNISCENTRUM

5.1 LOGIESDATA SECTORWEBSITE
Ook in 2016 bracht het kenniscentrum het Oost-Vlaamse logiesaanbod in kaart. Via de Toerismedatabank werden bij ruim 

850 logiesuitbaters de capaciteitsgegevens en consumentgerichte data opgevraagd. Zo kunnen alle geledingen van Toerisme 

Oost-Vlaanderen (regiowerking, marketing, sectorwerking, infrastructuur, distributie, …) aan de slag met up-to-date 

logiesinformatie. Het kenniscentrum ontsloot de verzamelde capaciteitsdata onder meer via handige overzichten per regio, 

consulteerbaar op de sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen.

zie Deel 2: Headlines 2016, 6. Sectorwerking, 6.2 Sectorwebsite

Kampeerlogies 9,6%

Jeugdlogies 18,7%

Vakantiecentra &
Vakantielogies 1,2%

Hotels 57,6%

Gastenkamers 7,0%

Huurvakantie 
woningen 5,9%

2 110 766 overnachtingen

Overnachtingen Oost-Vlaanderen 2015 volgens logiestype
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Het kenniscentrum bood in 2016 ook de beschikbare informatie met betrekking tot aankomsten en overnachtingen (bron: 

Overnachtingsstatistiek FOD Economie, ADSEI) aan op de sectorwebsite, via rapporten op het niveau van de Provincie en de 

regio’s. In de cijfers van 2015 werden voor het eerst ook de huurvakantiewoningen opgenomen.

 

5.2 ONDERZOEK FIETS- EN WANDELCAMPAGNES
5.2.1 EVALUATIE WINTERWANDELBOEK SCHELDELAND
Tijdens de wintermaanden 2015-2016 liep in Scheldeland een succesvolle campagne waarbij een wandelboek met 30 

wandelingen in de regio kon gedownload worden.

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.6 Fietsen en wandelen in Scheldeland. Wie 

downloadde deze online publicatie? Wie trok eropuit in Scheldeland met de uitgestippelde wandelingen? Het kenniscentrum 

onderzocht dit in het voorjaar 2016 met een online-bevraging bij wie het boek downloadde.

Enkele conclusies 

•  Het boek werd ruim 22.000 keer gedownload. De online bevraging leverde 2.400 ingevulde enquêtes op.

•  1.200 respondenten gaven aan dat ze op stap gingen met het Winterwandelboek. De meerderheid trok er meerdere   

keren met het boek opuit.

•  Herkomst van de Winterwandelboek-wandelaars: 97 % Belgen (voornamelijk Vlamingen) en 3% Nederlanders. 8 op de 

10 van deze binnenlandse wandelaars woonden in Oost-Vlaanderen (51 %)of Antwerpen (29 %) en 28 % in Scheldeland.

•  Gemiddelde leeftijd van de Winterwandelboek-wandelaars: 58 jaar. 3 op de 4 waren 50- of 60-plussers.

5.2.2 EVALUATIE ZOMERFIETSCAMPAGNE MEETJESLAND
Tijdens de zomer van 2016 liep een fietscampagne in het Meetjesland (zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.2 Regio-

gerichte campagnes, 1.2.5 Fietszomer Meetjesland). Acties in de pers en via het internet zorgden voor een ruime verspreiding 

van het magazine ‘Op de pedalen in het Meetjesland’. Via een online-bevraging bij de toeristische initiatiefnemers en bij wie 

het magazine bestelde via de webshop peilden de kennismedewerkers naar het gebruik van en de mening over dit magazine.

Enkele conclusies 

•  80 % van de toeristische initiatiefnemers was op de hoogte van de fietscampagne. De campagne werd globaal positief 

geëvalueerd	door	de	aanbieders.	Zij	vonden	de	campagne	quasi	unaniem	voor	herhaling	vatbaar.

•  De overgrote meerderheid van wie het fietsmagazine bestelde via de webshop, herinnerde zich het te hebben 

ontvangen. 7 op de 10 van de respondenten die zich de ontvangst herinnerden, verkenden één of meerdere fietsroutes 

uit het magazine.

•  Alle routes kregen een zeer goede evaluatie. Vooral het landschap, de rust en het vlakke parcours (toegankelijkheid) 

werden het vaakst als pluspunten aangegeven. Aangehaalde aandachtspunten waren voornamelijk de bewegwijzering 

(afgeschenen bordjes) en de reca langs de routes (gesloten of onvoldoende).

•  Gemiddelde leeftijd van de Winterwandelboek-wandelaars: 58 jaar. 3 op de 4 waren 50- of 60-plussers.
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 Enkele resultaten

 •  De	bezetting	tijdens	de	paasvakantie	2016	werd	slechts	matig	positief	geëvalueerd.	In	de	regio’s	gaf	45	%	van	de	uitbaters	

aan dat de paasvakantie 2016 minder goed was dan die van 2015. In Gent waren dat 6 op 10 uitbaters. Deze lagere bezet-

ting schreven ze het vaakst toe aan annulaties omwille van de aanslagen. Ook het feit dat de paasvakantie vroeg viel en het 

minder goede weer speelden een rol.

 •  Ruim de helft van de Oost-Vlaamse respondenten gaf aan een impact te ondervinden van de terreurproblematiek op zijn 

boekingen. In de regio’s was dat het geval bij 4 op de 10 respondenten, in Gent bij 8 op de 10. 

 •  Vooral het buitenlandse verblijfstoerisme werd getroffen.

5.3.2 EVALUATIE ZOMERVAKANTIE
In de tweede helft van augustus peilde het kenniscentrum met een korte bevraging bij de logiesuitbaters en bij de 

recreatiedomeinen naar het verloop van het toeristische zomerseizoen.

 Enkele resultaten

•  80 % van het Oost-Vlaamse logies was niet ontevreden over hun bezettingscijfers. Ruim de helft noemde hun 

zomerseizoen ‘goed’ tot ‘zeer goed’.

•  Een vergelijking met de resultaten van 2015 toonde een genuanceerder beeld. 43 % gaf aan dat de bezetting beter of 

gelijk was in 2016, 40 % vond het minder goed dan in 2015.

•  Wie in vergelijking met 2015 matig tevreden of ontevreden was, weet dit vooral aan de late start van de zomer en 

de terreurdreiging. Ook de stijgende concurrentie van alternatieve logiesvormen zoals Airbnb werd aangehaald als 

mogelijke verklaring.

•  Ook 80 % van de recreatiedomeinen toonde zich matig tot zeer tevreden over het zomerseizoen 2016. Dé bepalende 

factor voor de recreatiedomeinen is het weer. Het is dan ook niet onbelangrijk te vermelden dat de bevraging werd 

afgesloten op 22 augustus, net voor de uitzonderlijk warme en zonnige dagen op het einde van de zomer 2016.

5.3 SEIZOENSEVALUATIES
5.3.1 EVALUATIE PAASVAKANTIE EN IMPACT TERREURAANSLAGEN
In de tweede helft van april deed het kenniscentrum een online bevraging bij de Oost-Vlaamse logiesuitbaters over de 

bezetting tijdens de voorbije paasvakantie en over de impact van de terreur(dreiging) op hun uitbating.
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6. SECTORWERKING

6.1 INSPIRATIEDAG
Naar jaarlijkse gewoonte bracht Toerisme Oost-

Vlaanderen ook in 2016 de toeristische sector (logies, 

horecazaken, infokantoren, attracties, …) samen op 

een inspiratiedag. De inspiratiedag 2016 vond plaats 

op 19 december in het Keizershof Hotel in Aalst en had 

‘toeristisch onthaal’ als overkoepelend thema. Honderd 

Oost-Vlaamse toeristische actoren namen deel.

De workshop in de voormiddag bouwde verder op drie 

grote thema’s die cruciaal zijn voor een kwaliteitsvol 

toeristisch onthaal: onthaalpersoneel, onthaallocatie 

en netwerken. Deze thema’s werden gedistilleerd uit 

een eerdere workshop die op 8 november 2015 werd 

georganiseerd in Gent en waar ook de toeristische sector nauw bij betrokken was. Met de organisatie van de workshops wilde 

Toerisme Oost-Vlaanderen tot een visie komen op kwaliteitsvol toeristisch onthaal in de provincie.

Na een lunch met streekproducten lichtte Ron Groothuis (Hostmanship Group Nederland) de essentie van ‘hostmanship’ toe: 

de kunst van mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Aansluitend zorgden deze vier infosessies voor inspirerende 

voorbeelden en praktische tips:

•  Vervolgworkshop Hostmanship (Hostmanship Group Nederland)

•  Toegankelijk reizen in Vlaanderen (Toerisme Vlaanderen)

•  Vakantie is een recht (Provincie Oost-Vlaanderen)

•  Gastvrij onthaal in de Meeting Industry (Thomas Cook Group)

6.2 INFODAG GROEPSUITSTAPPEN
Om de groepstrips in de Oost-Vlaamse toeristische regio’s 

te promoten, organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen 

op 28 januari 2016 voor de 14de keer een infodag 

groepsuitstappen. Zestig standhouders stelden op de 

infobeurs in de Evenementenhal in Eeklo hun nieuwe 

groepsaanbod voor aan 342 groepsverantwoordelijken 

uit heel Vlaanderen. Bezoekers konden inschrijven voor 

drie infosessies bij evenveel gastsprekers: Toerisme 

Meetjesland	+	Plattelandscentrum,	Stoomcentrum	+	

Nostalbus	en	Landschapspark	Drongengoed.	Na	afloop	

van de beurs was er een evaluatiegesprek met de 

standhouders. Op basis van hun input werd het concept 

(met het oog op editie 2017) onder de loep genomen.

Na een lunch volgden negen prospectietochten per autocar door het Meetjesland. Deelnemers konden onder meer het 

Canadamuseum, De Huysmanhoeve, Het Leen en het Bardelaeremuseum bezoeken in Eeklo, het Stoomcentrum in Maldegem 

en het Kuipersmuseum in Nevele. Eén van de prospectietochten was volledig geschikt voor mensen met een beperkte 

mobiliteit.

6.3 SECTORBEGELEIDING LOGIES
Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en professionele logiessector ondersteunde Toerisme Oost-

Vlaanderen ook in 2016 de logiesuitbaters in de provincie. De consulent verblijfstoerisme bleef het centrale aanspreekpunt 

voor ondernemers – startende of reeds actieve – met vragen allerhande over het opstarten en runnen van een logies. In 2016 

informeerde en begeleidde de consulent ongeveer 75 logiesuitbaters, individueel of tijdens infosessies, netwerkmomenten en 

studiedagen. 
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6.3.1 LOGIESCONSULTS STARTERS
In mei 2016 startte Toerisme Oost-Vlaanderen met de organisatie van maandelijkse consults voor startende logiesondernemers 

in Oost-Vlaanderen. Telkens op een woensdagvoormiddag konden geïnteresseerden in het PAC Zuid in Gent terecht bij de 

logiesconsulenten voor alle nuttige info met betrekking tot starten (wettelijke bepalingen, stedenbouwkundige voorschriften, 

subsidiemogelijkheden, fiscale en sociale bepalingen etc.) en met hun individuele vragen. Er gingen acht consultmomenten 

door.  In totaal kwamen 81 starters langs.

6.3.2 INFOMOMENTEN VOOR LOGIES
Speciaal voor logiesuitbaters organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen tussen 10 en 24 mei 2016 vijf gratis infosessies, 

respectievelijk in Lozerlodge in Kruishoutem (Vlaamse Ardennen), Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins (Meetjesland), 

Landhuis Ter Velt in Melle (Scheldeland), Vakantiehoeve Berckelaer in Sint-Gillis-Waas (Waasland) en het Provinciaal 

Administratief Centrum in Gent (Gent en Leiestreek). In totaal maakten meer dan 120 deelnemers - meer dan een kwart 

van de vergunde en erkende logiesuitbaters in de hele provincie Oost-Vlaanderen – kennis met de regiocoördinatoren, 

regiomedewerkers en de consulente verblijfstoerisme. Ze vernamen hoe ze via Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s 

promotie konden maken en hoorden van de deskundige digitale media wat ze konden ondernemen om hun logies via externe 

online boekingskanalen te versterken. Er was ook telkens een uiteenzetting van de mogelijkheden voor vergunde logies om te 

adverteren in ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland.’

Op 29 september 2016 vond in B&B PassaDia in Zwevegem (West-Vlaamse Leiestreek) het logiesforum van Toerisme Leiestreek 

plaats. Op dit netwerkmoment wisselden een twintigtal logiesuitbaters ervaringen uit en leerden ze elkaar beter kennen. Er was 

ook een infosessie rond het thema ‘Hoe ga ik om met online reviews?’.

In het kader van de samenwerking met de vzw Logeren in Vlaanderen (LIV) zorgde de consulent verblijfstoerisme voor de 

werving van en communicatie met de deelnemende logies in het inspiratieboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2017’ en 

op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be.

zie Deel 2: Headlines 2016, 8. Logeren in Vlaanderen

6.3.3 FOTOGRAFIEPROJECT LOGIES
Goed beeldmateriaal is onmisbaar voor toeristische marketing en bestemmingspromotie. Op zoek naar hun ideale logeerplek, 

willen toeristen overtuigd worden door een interessant aanbod en sfeervolle beelden. Bij heel wat logies is er echter 

onvoldoende beeldmateriaal beschikbaar of schiet de kwaliteit van het beeldmateriaal tekort. Om de sector op dat vlak te 

ondersteunen, startte Toerisme Oost-Vlaanderen eind 2016 een fotografieproject op. Dat loopt nog tot 2018 en geeft vergunde 

logies in Oost-Vlaanderen de kans om op een eenvoudige, voordelige manier een professionele fotoshoot te laten maken. 

Daarvoor werd een raamovereenkomst afgesloten met fotografe Mie De Backer. Toerisme Oost-Vlaanderen neemt de helft van 

de kostprijs van een fotosessie voor haar rekening, iedere vergunde Oost-Vlaamse logiesuitbater kan aan 50% van de prijs een 

fotosessie bestellen. Voor een bijdrage van € 75 of € 150 ontvangt hij/zij respectievelijk twaalf of dertig professionele beelden 

die ook zullen toegevoegd worden aan de eigen beeldbank van Toerisme Oost-Vlaanderen.

6.4 SECTORWEBSITE
Behalve via persoonlijk contact en de sectornieuwsbrieven (zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.5 Sectornieuwsbrieven) 

verloopt de B-to-B communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen sinds december 2015 via de sectorwebsite www.sector.tov.be. 

In 2016 noteerde de site ruim 16.300 bezoeken door ruim 9.000 bezoekers. 

De website verzamelt alle B-to-B informatie binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, en heeft als doel: 

•  de toeristische ondernemers informeren over de werking, tools en cijfers van Toerisme Oost-Vlaanderen

•  op een gebruiksvriendelijke informatie verdelen

•  aanzetten tot samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s

•  contactinformatie uitwisselen

•  de sector door middel van regelmatige nieuwsberichten op de hoogte houden van het laatste nieuws

•  de pers informeren over nieuwe acties en producten, en journalisten de weg wijzen naar de beeldenbank van Toerisme Oost-

Vlaanderen

De website vertrekt vanuit de vragen van de ondernemers waarmee de verschillende afdelingen van Toerisme Oost-Vlaanderen 

dagelijks geconfronteerd worden. Met het informerende luik ‘Kenniscentrum’ en activerende luik ‘Toolkit’ worden vragen zoals 

‘hoe een logies opstarten?’ en ‘hoe bestel ik publicaties om aan mijn gasten aan te bieden?’ meteen beantwoord. Behalve alle 

www.sector.tov.be
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info over toeristische producten, wetgeving en contacten binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, bundelt de website 

ook een aantal bestaande tools zoals de beeldenbank, de webshop, OSYRIS en de Toerismedatabank.

Andere pagina’s linken door naar onder meer info over de werking van Toerisme Oost-Vlaanderen, data omtrent bijvoorbeeld 

het verblijfstoerisme in de provincie en het logiesaanbod, online nieuwsbrieven, externe promotiekanalen en een kalender 

met een overzicht van aankomende evenementen en marketingacties. In 2016 werd het nieuwsoverzicht aangepast: het 

hoofdartikel bovenaan de pagina kreeg het gezelschap van telkens drie subartikels. Zo kan er méér nieuws in de kijker 

geplaatst worden. Op maandbasis worden ook marketingrapporten samengesteld en online gepubliceerd met gegevens over de 

website, de nieuwsbrieven, de webshop en de gebruikte sociale media.

6.5 SECTORNIEUWSBRIEVEN
Op geregelde tijdstippen verstuurt Toerisme Oost-Vlaanderen e-nieuwsbrieven naar de toeristische sector in de provincie 

(logies, attracties, bestemmingen) met daarin het laatste nieuws over producten, lopende projecten, wetgeving, tips en 

trends  in toerisme, … die voor hen belangrijk kunnen zijn. In 2016 waren 4.200 toeristische actoren geabonneerd op deze 

nieuwsbrief. Er werden 21 nieuwsbrieven verstuurd: een forse stijging tegenover de voorbije jaren en het gevolg van de 

intensere sectorcommunicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen. Alle sectornieuwsbrieven zijn consulteerbaar op de sectorwebsite 

via www.sector.tov.be/online-nieuwsbrieven.

6.6 THEMATISCHE NETWERKMOMENTEN EN SECTORCONTACTEN
6.6.1 NETWERKMOMENT PLAN BIER
Op woensdag 23 maart 2016 bracht Toerisme Oost-Vlaanderen de Oost-Vlaamse brouwers en hobbybrouwers samen tijdens 

een netwerkmoment in Brouwerij Huyghe in Melle. Dit alles kaderde in het vervolgverhaal op Plan Bier (zie Deel 2: Headlines 

2016, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 Plan Bier). Bedoeling was om samen na te denken over mogelijke 

acties in 2016.

Ook touroperators toonden in 2016 interesse voor de Plan Bier-campagne. Op 23 februari trok de consulent sectorwerking met 

een Franse touroperator op verkenning in Scheldeland. Het werd een inspirerende tocht langs vijf brouwerijen, drie logies en 

enkele cafés:

•  Melle: Brouwerij Huyghe en Café den Barbier van Melle

•  Wichelen:	korte	stop	in	Schellebelle	(plein	+	het	veer)

•  Dendermonde: Brouwerij Dilewyns

•  Buggenhout: Brouwerij Malheur, Brouwerij Bosteels, Café Den Drytoren en Hotel Boskapelhoeve

•  Aalst: Hotel Royal Astrid en Tower Hotel Aalst

•  Ninove: Brouwerij Slaghmuylder en Café Den Belleman

6.6.2 NETWERKMOMENTEN SIERTEELT & TOERISME
In het kader van het Platteland plus Project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen (zie Deel 2: Headlines 2016, 7. B(l)oeiend Oost-

Vlaanderen) organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen op donderdag 2 juni in Wetteren een eerste netwerkmoment met als 

titel ‘Sierteelt en toerisme’. 35 toeristische actoren vernamen meer over het project, maakten kennis met elkaar en bezochten 

enkele sierteeltbedrijven in de gemeente.

Na een uiteenzetting over de toeristische plannen van Toerisme Oost-Vlaanderen met sierteelt, lichtten verschillende sprekers 

(Proefcentrum voor Sierteelt, Toerisme Wetteren, Toerisme Lochristi, Toerisme Lokeren en cameliakweker Guy Van Rysseghem) 

op hun beurt hun sierteeltplannen toe.

Een tweede netwerkmoment B(l)oeiend Oost-Vlaanderen vond plaats op 22 november in het LoS (Lochristi Sierteeltmuseum). 

Toerisme Oost-Vlaanderen lichtte het project toe en vertelde meer over hoe het toeristische aanbod rond sierteelt zal 

gepromoot worden. Ook de aanwezigen stelden heel kort hun eigen toeristische werking voor. Na een broodjeslunch volgde 

een rondleiding in het LoS.

6.6.3 SCHELDE STERK MERK
Toerisme Oost-Vlaanderen treedt op als partner in onder andere het strategisch project ‘Schelde Sterk Merk’ en onderzocht 

in 2016 hoe het verblijfstoerisme in de ruime Scheldevallei in de toekomst kon worden versterkt. De nadruk ligt hierbij op 

de ondersteuning van het kleinschalig logies in de regio, maar er werd bijvoorbeeld ook afgetast of nieuwe vormen van 

belevingsvolle of beeldbepalende logies kunnen worden gerealiseerd.

http://sector.tov.be/online-nieuwsbrieven/
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6.6.4 STUURGROEP LEKKER OOST-VLAAMS
Toerisme Oost-Vlaanderen is lid van de stuurgroep Lekker Oost-Vlaams, een initiatief van de Economische Raad voor Oost-

Vlaanderen vzw (EROV) en de Provincie Oost-Vlaanderen ter promotie van de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten. EROV 

voorziet een periodiek overleg (viermaandelijks) met de verschillende stakeholders, wat leidt tot kennisuitwisseling en optimale 

afstemming van de acties. Dit periodieke overleg heeft als doel het stimuleren van het succes en de rentabiliteit van de lokale 

producenten. In 2016 werd overleg gepleegd op 18 februari, 16 juni (Toerisme Oost-Vlaanderen verontschuldigde) en 20 

oktober. Tijdens de zomer 2016 was er intensieve promotionele samenwerking rond Toer Lekker Oost-Vlaams, een evenement 

op zondag 28 augustus waarbij 30 Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducenten een hele dag lang hun deuren openzetten voor 

het grote publiek. Toerisme Oost-Vlaanderen tekende fietstrajecten uit en ondersteunde het evenement promotioneel met een 

artikel in de consumentennieuwsbrief, een nieuwsbericht op de sectorwebsite en aankondigingen op Facebook en in StapAf.

6.7 MICE
6.7.1 WERKING
Toerisme Oost-Vlaanderen zette ook in 2016 actief 

haar schouders onder de ontwikkeling van MICE-

activiteiten in Oost-Vlaanderen. Naast kunststad Gent 

ging daarbij grote aandacht naar de regio’s. Tot de MICE-

sector behoren Meetings, motivatiereizen (Incentives), 

congressen (Conventions) en tentoonstellingen of 

beurzen (Exhibitions). De MICE-consulente van Toerisme 

Oost-Vlaanderen promootte, in nauwe samenwerking 

met de vzw MeetinGent & Oost-Vlaanderen, Gent en de 

rest van de provincie als interessante locaties voor MICE-

toerisme. Ze stond in voor de promotie naar binnen- en 

buitenlandse bedrijven, begeleidde hen tijdens hun 

zoektocht naar mogelijke vergader- en seminarielocaties, en bemiddelde bij concrete vragen.

De promotie van Gent en Oost-Vlaanderen als MICE-bestemmingen gebeurde via:

•  www.meetingov.be

Begin 2016 werd deze nieuwe website volledig operationeel. De website heeft als doel:

 -  het aanbod van de Oost-Vlaamse meetingindustrie in kaart brengen 

-  promotie voeren voor de Oost-Vlaamse regio’s als meeting- en incentivebestemming 

-  ondersteuning bieden bij het aanvragen voor een event, incentive, seminarie of teambuilding 

Met één klik kan een gratis offerte worden aangevraagd voor de organisatie van een evenement. De site werd meteen ook 

geschikt gemaakt voor mobiel gebruik.

•  Digitale kanalen

-  acht nieuwsbrieven naar eigen databank van 3.500 Nederlandstalige contacten 

-  onderdeel van nieuwsbrieven Meet in Flanders 

-  rapportage van ontdekkingsdagen via externe partners (Eventonline) 

-  regelmatige posts op Facebook en Twitter

•  Ontdekkingsdagen voor bedrijven

MeetinGent & Oost-Vlaanderen organiseerde in 2016 opnieuw enkele succesvolle ontdekkingsdagen voor bedrijven: op 

15 april in de Vlaamse Ardennen (22 deelnemers), op 29 april in het Meetjesland (22 deelnemers), op 25 november in 

de Leiestreek (21 deelnemers) en op 2 december in Scheldeland (11 deelnemers). Verantwoordelijken gingen telkens op 

prospectie bij zes tot negen MICE-locaties/aanbieders in de regio en maakten uitgebreid kennis met hun mogelijkheden op 

vlak van events, seminaries en teambuilding.

•  Netwerkmoment voor MICE-aanbieders

Speciaal voor MICE-aanbieders was er op 4 februari 2016 een netwerkmoment in Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-

Latem. Sprekers waren onder meer gedeputeerde Eddy Couckuyt (welkomstwoord), provincieraadslid Johan Beke (over het 

belang van regionale samenwerking tussen overheid en privé) en researcher Louise Derre van Toerisme Vlaanderen (over het 

economische belang van de meeting industry).

www.meetingov.be
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6.7.2 TOEKOMSTIGE WERKING
Eind 2016 werd de vzw vrijwillig ontbonden. Vanaf 1 januari 2017 zal de ontwikkeling en promotie van Gent en Oost-

Vlaanderen als MICE-bestemming worden opgesplitst en geïntegreerd in de werking van de twee openbare besturen: stad Gent 

(via Toerisme Gent) en Provincie Oost-Vlaanderen (via vzw Toerisme Oost-Vlaanderen). Hierdoor kan beter worden afgestemd op 

de noden en wensen van zowel alle ondernemers uit de Gentse en Oost-Vlaamse MICE-sector als op die van de klant. Toerisme 

Gent zal zich onder de naam Gent Congres toespitsen op het congrestoerisme in Gent, Toerisme Oost-Vlaanderen zal onder 

de naam MeetinGent & Oost-Vlaanderen actief promotie voeren voor het MICE-aanbod in de provincie naar eventplanners en 

bedrijven in binnen- en buitenland.

6.8 RAP OP STAP
Rap op Stap is een initiatief van de Dienst Welzijn van de Provincie en zet in op de 

ontwikkeling van een lokaal, budgetvriendelijk vrijetijdsaanbod. In 2016 steeg het aantal 

Rap op Stap-kantoren van drie naar 28 en dit in 16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten. De 

dienst Welzijn verzamelde het Oost-Vlaamse aanbod in drie ‘Uit voor een prikje’-folders, 

respectievelijk gepubliceerd in het voorjaar, de zomer en het najaar van 2016. De publicaties 

werden promotioneel ondersteund via de sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen 

en konden besteld worden via de webshop. De Dienst Welzijn van de Provincie was ook 

aanwezig als gastspreker op de inspiratiedag van 19 december.

7. B(L)OEIEND OOST-VLAANDEREN

7.1 KADER
•  Eind oktober 2015 ontvingen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar copromotoren het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), de 

gemeente	Wetteren	en	de	Koninklijke	Maatschappij	voor	Landbouw	en	Plantkunde	(de	organisatie	achter	de	Floraliën)	

de goedkeuring voor het B(l)oeiend Oost-Vlaanderen-project. Dat werd eind 2014 ingediend bij het programma voor 

Plattelandsontwikkeling	PDPO	III	2014-2020	(Platteland	Plus).	Dankzij	deze		goedkeuring	kon	er	de	volgende	tweeënhalf	

jaar	samen	€	227.102	(exclusief	BTW)	geïnvesteerd	worden	in	het	creëren	van	een	hogere	belevingswaarde	van	de	sierteelt	

in de bloemenstreek. De promotoren ontvangen 65% cofinanciering van Europa, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-

Vlaanderen.

•  Toerisme Oost-Vlaanderen en de copromotoren zullen de sierteelttraditie ontsluiten om zo de recreatie en het toerisme in 

de streek te versterken. Door samenwerking tussen publieke en private partners in zowel de sierteelt- als de toeristische 

sector zal tijdelijke en permanente productontwikkeling gerealiseerd worden. Er zijn 26 partners in het project. Het 

projectgebied situeert zich in de regio’s Scheldeland en Waasland. Eind 2015 startte IDEA Consult in opdracht van Toerisme 

Oost-Vlaanderen met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een toeristisch-recreatieve ontsluiting van de 

sierteelt.

7.2 STUURGROEPEN
Op 3 maart 2016 kwam de stuurgroep, bestaande uit de 26 projectpartners, voor de eerste keer samen in het Proefcentrum 

voor Sierteelt in Destelbergen. Daar werd het project en het onderzoek voorgesteld. Op 8 juni kwam de stuurgroep voor de 

tweede keer samen, deze keer op de Hogeschool Gent, Campus Melle. Op de agenda stond een toelichting van de HoGent 

(afstudeerrichting Groenmanagement), de voorstelling van het actieplan en een stand van zaken van Toerisme Oost-Vlaanderen 

en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS).

7.3 ACTIEPLAN 

•  Op basis van de projectfiche en het eindrapport van het onderzoek van IDEA Consult werd een actieplan opgemaakt dat 

in 2017 moet leiden tot concrete toeristische acties in de bloemenstreek. Het plan werd op 8 juni 2016 voor goedkeuring 

voorgelegd aan de stuurgroep en bevatte elf acties waaraan de komende twee jaar gewerkt zal worden: telers met aanbod 

voor bezoekers, telers met thuisverkoop, sierteelt in de horeca, sierteelt in de diensten toerisme, sierteelt in de open ruimte, 

bloemen- en plantenmarkten, evenementen, bloemen- en plantenvelden, productontwikkeling, vorming en marketing.
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•  Ter voorbereiding van de eigenlijke productontwikkeling en marketing werden in 2016 twee bevragingen uitgezet, 

respectievelijk aan siertelers en horecazaken. In de eerste werd bij siertelers gepolst naar het toeristische aanbod, 

thuisverkoop en ligging van hun (bloemen)velden, in de tweede bij horecazaken naar hun aanbod rond bloemen of sierteelt 

(in hun decoratie, menu’s, op hun terrassen, …).

•  In mei waren de eerste kleine realisaties binnen het project een feit: op vijf locaties (Destelbergen, Laarne, Wachtebeke, 

Wetteren en Wichelen) legde het PCS een aantal bloemenperkjes aan om eenjarige perkplanten in de kijker te zetten. De 

perkjes	creëerden	een	nog	aangenamere	omgeving	voor	de	lokale	bevolking,	maar	ook	voor	bezoekers.	Alle	aanplantingen	

zijn herkenbaar aan een projectbord dat voorbijgangers oproept om ook zelf deze planten aan te planten.

•  Ten behoeve van de communicatie van het project werd in augustus 2016 een opdracht uitgeschreven om een beperkte 

huisstijl met logo te laten ontwikkelen voor print en digitaal gebruik. Toerisme Oost-Vlaanderen zal deze huisstijl hanteren 

in publicaties, op de website, enz. De opdracht werd gegund aan het Gentse bureau Lobkey Monster. Om de diverse 

communicatie-instrumenten te kunnen voorzien van aantrekkelijk beeldmateriaal, werden bij fotografe Lut Laureys 50 

sierteeltbeelden aangekocht.

7.4 NETWERKMOMENTEN
In 2016 organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen ook twee netwerkmomenten in het kader van B(l)oeiend Oost-Vlaanderen 

(zie Deel 2: Headlines 2016, 6. Sectorwerking, 6.6 Thematische netwerkmomenten en sectorcontacten, 6.6.2 Netwerkmomenten 

sierteelt en toerisme).

8. LOGEREN IN VLAANDEREN
Logeren in Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband tussen de vijf Vlaamse Provinciale 

toeristische organisaties en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en 

Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen). In 2016 investeerde de vzw € 1,39 miljoen in 

de promotie van de logiessector in Vlaanderen. Alle vergunde/erkende logies in Vlaanderen 

konden meestappen in de promotie. 809 logiesuitbatingen (overwegend gastenkamers, 

vakantiewoningen en hotels), waarvan 114 uit Oost-Vlaanderen, adverteerden in het boek en 

op de website ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2017’. 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.

De campagne 2017 werd in samenwerking met Radio 2 en De Madammen op 12 december 

gelanceerd met de grote ‘Verdiend Verlof’-wedstrijd. Mensen die vonden dat hun ouders, hun 

partner of collega’s een vakantie verdienden, konden hen nomineren. Elke dag – en dat vijf 

dagen lang - maakten De Madammen bekend wie van de kandidaten effectief gratis op vakantie kon. De actie kon gevolgd 

worden via Radio 2, filmpjes op de website, en op de Facebookpagina’s van Radio 2 en Logeren in Vlaanderen Vakantieland.

9.ONTHAAL EN DISTRIBUTIE
Het onthaal van toeristen aan de balie van het Provinciaal Administratief Centrum werd in de loop van 2016 verbeterd, dankzij 

de herinrichting van de inkomhal. De informatieverstrekking kan nu uitgebreider gebeuren via digitale schermen waar de 

bezoeker de website van Toerisme Oost-Vlaanderen kan raadplegen. Alle informatie over onze producten is dus opvraagbaar, 

maar ook algemene toeristische informatie over bezienswaardigheden en de toeristische sector kan er opgevraagd worden. 

Daarnaast is er in het centrale meubel plaats voor een aantal informatiebrochures, voornamelijk StapAf-magazine en 

de regiobrochures. De verkoop van betalende brochures wordt verzorgd door personeel van de Provincie. Omwille van 

veiligheidsredenen kan er enkel betaald worden met bank- of kredietkaart. De verzendingsdienst van Toerisme Oost-

Vlaanderen zorgt voor de aanvulling van de voorraad brochures aan de balie en in de inkomhal.

Vergelijkend met 2015 kunnen we vaststellen dat de distributie- en verzendingsdienst in 2016 op volle toeren draaide. Met de 

postdiensten werd in de zomer een nieuwe overeenkomst afgesloten waardoor de zendingen niet meer individueel gefrankeerd 

https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/
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dienen te worden en ook frequenter worden afgehaald. Dit komt uiteraard ten goede van de klanten, die nu sneller hun 

gevraagde brochures toegestuurd krijgen. 

Het	aantal	verspreide	gratis	brochures	steeg	enorm	in	2016.	Er	werden	bijna	157.000	brochures	verspreid,	bijna	tweeënhalf	

keer méér dan in 2015. De marketingacties rond de gratis Plan Bier-brochures en Havenland waren duidelijk een succes, 

maar ook de regiobrochures en het fiets- en wandelmagazine van het Waasland naast de eigen StapAf vertoonden mooie 

verspreidingscijfers.

Ook betalende brochures scoorden bij de toerist. Met in totaal 49.000 exemplaren werden er 13,2%  meer brochures verkocht 

dan in 2015. Het gros hiervan werd verkocht via de webshop. De nieuwe fietsnetwerkkaarten van Meetjesland en Waasland 

kenden het meeste succes. Bij de wandelnetwerken bleef het netwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen koploper, maar het 

nieuwe netwerk Meetjeslandse Bossen volgt op amper een paar honderd exemplaren. Bij de brochures van individuele routes 

stond de Ronde van Vlaanderenroute op kop.

Alles samen lag Oost-Vlaanderen goed in de markt in 2016: binnen- en buitenlandse toeristen bestelden samen bijna 206.000 

brochures.

10.PROJECTEN IN VOORBEREIDING 

10.1 OEVERLOPEN
Naar aanleiding van de openstelling van de Polders van Kruibeke zullen de in 2016 online gelanceerde wandellussen langs 

Schelde en Durme in 2017 vaste vorm krijgen. Een belevingsgids ‘Oeverlopen’ wordt in het voorjaar van 2017 uitgegeven. De 

gids zal verder borduren op het concept van ‘Leiestreek, de kunst van het genieten’: een toeristische brochure met een hoog 

belevingsgehalte. De beschrijving van de wandelroutes zal doorspekt worden met portretten en getuigenissen van mensen die 

nauw bij het gebied betrokken zijn: een natuurgids, een boswachter, eenlandbouwer, een veerman en een natuurbeschermer.

10.2 BIERGIDS EN BIERKALENDER
Om het biertoerisme in Oost-Vlaanderen verder te promoten, brengt Toerisme Oost-Vlaanderen in 2017 een Biergids uit. Die 

zal worden gerealiseerd naar het concept van de eerder verschenen belevingsgids ‘De Mooiste Rondes’. Nieuwe wandel- en 

fietslussen zullen de weg wijzen naar de dertig Oost-Vlaamse brouwerijen en vele tientallen topcafés in de provincie. In 

samenwerking met de Oost-Vlaamse brouwers zal in 2017 ook een Bierkalender worden ontwikkeld, met alle nieuws over 

bezoeken, evenementen enzovoort. Lancering van de Biergids en de Bierkalender is gepland voor mei 2017.

10.3 HEFBOOMPROJECT TOERISME VLAANDEREN: HOMELAND OF CYCLING 
In navolging van het voortraject in 2015 en als vervolg op het gerealiseerde ‘Beleef je Eigen Ronde’-project, diende Toerisme 

Oost-Vlaanderen in 2016 - samen met Westtoer - het hefboomproject ‘Homeland of Cycling’ in bij Toerisme Vlaanderen. 

Dit project dient Oost- en West-Vlaanderen, en bij uitbreiding Vlaanderen, op de internationale kaart te zetten als een 

unieke wielerbestemming die ondertussen ook de buitenlandse toerist kan bekoren. Dit met bijzondere aandacht voor het 

rendement voor de maatschappij, de economie en de (Oost-)Vlaamse ondernemers. Concreet ligt de nadruk hierbij op gerichte 

investeringen in de creatie van fietsbelevingen, voornamelijk in de Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen) 

en de Westhoek (Roeselare, Heuvelland), en de onderlinge verbindingen ervan tot stand gebracht door middel van nieuwe 

route-infrastructuur. Bij de productontwikkeling die hieruit voortvloeit, ligt de focus op het internationaal potentieel en 

vervullen de vermaarde ‘challenge and suffer zones’ (de vier K’s: Kemmelberg, Kwaremont, Koppenberg en Kapelmuur) een 

cruciale rol.  Ook de samenwerking met private partners/ vertegenwoordigers van overheid/onderzoeksinstellingen en verdere 

kennisontsluiting rond het thema wielertoerisme komen uitgebreid aan bod in dit project.

Eind 2016 zette Toerisme Vlaanderen het licht op groen voor de verdere uitwerking en de opmaak van een businessplan. Pas na 

de zomer van 2017 zal finaal blijken of Toerisme Vlaanderen dit project al dan niet weerhoudt voor subsidie.



38

10.4 INTERREG FRANCE/WALLONIE/VLAANDEREN: EUROCYCLO
In 2015 werden de fundamenten gelegd van het huidige ‘Eurocyclo’ project (onder de toenmalige werktitel ‘project 

Velo’).	In	2016	werd	dit	project,	met	de	talrijke	partners	uit	Vlaanderen,	Wallonië	en	Frankrijk,	verder	uitgediept.	

Dit project zet voornamelijk in op investeringen - zijnde (her)aanleg van cruciale fietsverbindingen en realisatie van 

fietsknooppuntennetwerken langs Franse zijde – maar evenzeer op de grensoverschrijdende vermarkting van het toeristisch-

recreatieve fietsproduct en fietsonderzoek (kwalitatief en kwantitatief) op de fietsknooppunten-netwerken. Langs Oost-

Vlaamse zijde wordt, in samenwerking met het stadbestuur van Ronde en de provinciale dienst mobiliteit, gefocust op 

enkele cruciale infrastructurele missing links (fietsverbindingen) op het EuroVelo 5 tracé die tevens deel uitmaken van het 

fietsknooppuntennetwerk in Oost-Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen legt zich verder toe op het luik promotie/marktering 

en het fietsonderzoek.

10.5 INTERPROVINCIALE FIETSPRODUCTEN
In 2016 lanceerde Toerisme Vlaanderen opnieuw een oproep binnen het impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken. 

Via dit impulsprogramma investeert Toerisme Vlaanderen in projecten die als doel hebben de beleving van de fiets- en 

wandelnetwerken voor de internationale toerist te verhogen en het toeristisch ondernemerschap op en langs de fiets- en 

wandelnetwerken te versterken. Binnen de wandelnetwerken kunnen eveneens projecten ingediend worden die de hiaten 

in het wandelnetwerk binnen de zoekzones wegwerken. De vijf provinciale toeristische organisaties dienden in 2016 een 

subsidiedossier in rond de realisatie van interprovinciale fietsproducten en samenwerking met touroperators om het 

meerdaags	verblijfstoerisme	te	stimuleren.	De	PTO´s	initiëren	geen	eigen	acties	naar	de	consument	maar	stimuleren	een	

rendabele en duurzame interprovinciale interactie tussen de toeristische actoren en de vakantiespecialisten die het aanbod 

groeperen en commercialiseren. Ook zullen drie Vlaamse uithangbord-routes (Vlaamse bierfietsroute, Vlaamse Meesters 

fietsroute en een Vlaamse highlights biketour) ontwikkeld worden.

10.6 WANDELNETWERK MOERVAARTVALLEI-GRENSPARK GROOT-SAEFTINGHE
Met dit project wil Toerisme Oost-Vlaanderen het Waasland positioneren als aantrekkelijke bestemming voor een meerdaagse 

wandelvakantie.	Het	netwerk	zal	de	grens	tussen	België	en	Nederland	overstijgen,	waardoor	een	sterk	internationaal	gedragen	

product ontstaat. Het project voorziet ook in aspecten om de beleving te verhogen waarbij wordt ingezet op tot de verbeelding 

sprekende thema’s zoals struikrovers en smokkelroutes. Dit alles wordt op een kind- en gezinsvriendelijke manier uitgedragen 

en breed gecommuniceerd naar zowel de Vlaamse als Nederlandse markt. Er wordt een samenwerkingsstructuur georganiseerd 

met	als	doel	een	regiogevoel	te	creëren	zodat	het	netwerk	een	lokaal	en	gedragen	verhaal	wordt.	Toerisme	Vlaanderen	keurde	

eind 2016 dit project goed voor subsidie (€ 112.761) binnen het Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2016.

10.7 OPTIMALISEREN WANDELNETWERK BRABANTSE KOUTERS
Met dit project wil initiatiefnemer Toerisme Vlaams-Brabant maximaal inzetten op het optimaliseren van het provinciale 

wandelaanbod. Enerzijds door het wegwerken van de blinde vlekken voor wandelnetwerken en het maximaal invullen van de 

zoekzones, anderzijds door het op een hoger niveau tillen van de netwerken met een aantal initiatieven om de wandelbeleving 

te verhogen. In het project worden twee nieuwe wandelnetwerken gerealiseerd: wandelnetwerk Brabantse Kouters (met Aalst 

aan Oost-Vlaamse kant) en wandelnetwerk Noord-Dijleland. Het project wordt getrokken door Toerisme Vlaams-Brabant 

en het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Eind 2016 kreeg het van Toerisme Vlaanderen de goedkeuring voor subsidie 

(€ 257.000) binnen het Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2016. De realisatie is gepland najaar 2018. Toerisme 

Oost-Vlaanderen treedt op als secundaire partner en zal zich engageren voor realisatie van het deel van het netwerk op Oost-

Vlaamse bodem.

10.8 PROJECT EXPEDITIE BULSKAMPVELD
Met dit project in voorbereiding richt Toerisme Oost-Vlaanderen zich op het versterken, opwaarderen en belevingsvol maken 

van het landschapspark en wandelnetwerk Bulskampveld voor families, kwetsbare doelgroepen en andere bezoekers. Het 

project zoekt ook aansluiting bij lokale ondernemers. Het fiets- en wandelproject, getrokken door Westtoer, werd in 2016 

ingediend en goedgekeurd voor cofinanciering bij Toerisme Vlaanderen. Het zal worden uitgevoerd in 2018-2020.



10.9 VERMARKTING ROUTEPRODUCTEN
In 2017 wordt de nieuwe visie op vermarkten van routeproducten verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Het zal wellicht 

leiden tot een bundeling en/of (her)lancering van een aantal fiets- en wandelroutes in belevingsgidsen. De fiets- en 

wandelrouteboxen worden herbekeken.

10.10 TOEGANKELIJKE FIETS- EN WANDELROUTES
In 2017 zullen toegankelijke fiets- en wandelroutes gebundeld worden met een aantal autoroutes die voor de gelegenheid 

volledig zullen zijn herwerkt en gescreend op toegankelijke horeca, attractiepunten, ... Zo ontwikkelt Toerisme Oost-Vlaanderen 

opnieuw een aangepast routeproduct voor de brede doelgroep van minder mobiele fietsers en wandelaars. In 2016 werd 

hiervoor overleg en samenwerking opgestart met de Dienst Welzijn van de Provincie en Inter Vlaanderen, het Vlaamse 

expertisecentrum in toegankelijkheid.

10.11 NIEUW CONCEPT INFODAG GROEPSUITSTAPPEN
In 2017 wordt opnieuw de succesvolle Infodag Groepen georganiseerd. Er is gekozen voor een nieuw concept met een 

dagvullend programma op zaterdag, verbreding van het aanbod en van de doelgroepen (niet alleen socio-culturele 

verenigingen maar bijvoorbeeld ook scholen, jeugdverenigingen, …). Er wordt gemikt op meer, en ook individuele, bezoekers. 

Meer communicatiekanalen zullen worden aangeboord om het evenement ruime bekendheid te geven.

10.12 PROJECT VAN STEEN TOT STEEN LANGS DE SCHELDE
De Scheldevallei heeft een groot toeristisch groeipotentieel. In samenwerking met diverse partners en onder de koepel van 

het strategisch project ‘Schelde Sterk Merk’ wordt hierop ingespeeld met het hefboomproject ‘Van steen tot steen langs de 

Schelde’. De projectpartners willen de kastelen langs de rivier laten uitgroeien tot sterke toeristische trekpleisters en hiermee 

de regio op een hoger niveau tillen. Op vlak van investeringen ligt de nadruk op de kastelen van Wissekerke (Kruibeke), Bornem 

en Laarne. Het verhaal, de aanvullende toeristische productontwikkeling en de markering worden weliswaar opengetrokken 

naar de hele vallei, inclusief de kunststeden Gent en Antwerpen. Toerisme Oost-Vlaanderen werkt mee aan dit project, met 

specifieke nadruk op de aanvullende toeristische productontwikkeling, het verblijfstoerisme in de regio en het onderzoeken 

van de mogelijkheden naar verdere uitbreiding en inbedding van het concept. Het hefboomproject werd in het najaar van 

2016 goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen en zal vanaf 2017 op kruissnelheid komen.
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DEEL 3: 
REGIOWERKING



Oost-Vlaanderen telt, naast kunststad Gent, vijf toeristische regio’s: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en 

Leiestreek. 

In elk van deze regio’s is een regionaal toeristisch samenwerkingsverband actief, met Toerisme Oost-Vlaanderen, de 

besturen van betrokken steden en gemeenten en eventueel VVV’s en de private sector. Scheldeland en Leiestreek zijn 

provinciegrensoverschrijdend met respectievelijk Antwerpen en West-Vlaanderen. Toerisme Provincie Antwerpen en de 

provincie West-Vlaanderen/Westtoer zijn er eveneens partner. In de schoot van de regionale toeristische vzw’s (Toerisme 

Meetjesland vzw, Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Toerisme Scheldeland vzw, Toerisme Leiestreek vzw en Toerisme Waasland 

vzw) worden werkingsmiddelen voor toeristische promotie samengebracht, grosso modo voor 50% door de gemeentebesturen 

(aan de hand van een verdeelsleutel) en voor 50% door Toerisme Oost-Vlaanderen, volgens het principe van € 1 voor € 1. 

In Scheldeland en de Leiestreek is er eveneens een verdubbeling van de ingebrachte middelen van de niet-Oost-Vlaamse 

gemeenten door de respectieve provinciepartners. Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de bestuursorganen van 

deze samenwerkingsverbanden en volgt op die manier het regionaal toeristisch beleid nauw op.

Daarnaast stelt Toerisme Oost-Vlaanderen in elke regio een regioteam tewerk (regiocoördinator en minstens één 

regiomedewerker). Het regioteam behartigt de dagelijkse toeristische werking in de regio. De regiocoördinator treedt ook op als 

secretaris van de regionale vzw. Er worden regionale projecten opgezet en geadviseerd. 

Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt nog op allerlei aanvullende manieren de regiowerking (financiering regionale websites, 

distributie van regiobrochures, …) en financiert de opmaak van regionale strategische plannen. 

Toerisme Oost-Vlaanderen maakte in 2016 extra promotiemiddelen vrij om gericht de regio’s en kunststad Gent als unieke 

bestemming op de kaart te zetten.

Toerisme Oost-Vlaanderen nam bij de uitwerking van deze campagnes een coördinerende rol op.

zie Deel 2: Headlines, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes.

1. VLAAMSE ARDENNEN

1.1 CAMPAGNES
In afwachting van het nieuwe beleidsplan en een grote wandelcampagne in 2017 ter lancering van de nieuwe wandelnet-

werken Bronbossen en Zwalmvallei, werden in 2016 bij wijze van aanloop eerder low-budget wandelcampagnes gevoerd.

1.1.1 VOORJAARS- EN ZOMERCAMPAGNE

De opgedane kennis en knowhow uit de voorbije online campagne van Toerisme Vlaamse Ardennen met ondersteuning van 

Travelmedia werd aangewend om op eigen houtje een online wandel- en fietscampagne uit te werken. Elf bestaande digitale 

fiets- en wandelproducten en vijf nieuwe langs wandelnetwerken uitgestippelde zomerwandelingen werden via de sociale 

media en via digitale platformen gepromoot. Speciaal voor het vijftigjarige bestaan van de Gaverse foto- en diaclub Gafodi werd 

ook een digitale Gafodi-fietsroute langs het fietsnetwerk uitgestippeld en in de campagne opgenomen.

1.1.2 NAJAARS- EN WINTERCAMPAGNE

De campagne ‘Een weekendje weg in de Vlaamse Ardennen’ had als dubbel doel de Vlaamse Ardennen als topwandelregio in 

de markt te zetten en extra overnachtingen in de kalmere winterperiode te genereren. Er werden drie wandelroutes in de kijker 

gezet voor drie verschillende doelgroepen (koppels, vrienden en het gezin) en met tips om te overnachten in diverse B&B’s en 

vakantiewoningen in de regio. Ook heel wat horeca en bezienswaardigheden in de nabijheid van de wandelroutes werden in 

de kijker gezet.

Een	brochure	op	A5-formaat	werd	op	300.000	exemplaren	verspreid	via	het	VAB-magazine	in	België	en	Nederland	en	ook	

gepromoot via het internet.

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.7 Wandelcampagne ‘Weekendje weg in de Vlaamse 

Ardennen’. 
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1.1.3 PLAN BIER

Ook in 2016 raasde de Plan Bier-campagne verder door in de Vlaamse Ardennen. Dat leverde veel persaandacht op in binnen- 

en buitenland, onder meer in Pasar magazine, De Wandelvogel, Telegraaf, Fiets Actief, etc… Wegens groot succes  kreeg de 

Plan Bier-kaart een tweede én derde herdruk, goed voor 17.000 extra exemplaren. 

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 Plan Bier.

1.2 STRATEGISCH BELEIDSPLAN

Op 27 oktober 2016 stelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen in het hoevegebouw van het Domein 

De Ghellinck te Elsegem (Wortegem-Petegem) het nieuwe beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 2016-2020 voor. 

Heel wat toerismemakers vergelijken de Vlaamse Ardennen met een schatkist waarvan het potentieel nog onvoldoende is 

benut. Het nieuwe beleidsplan wil daar verandering in brengen door de sector nauwer te betrekken en duidelijke keuzes 

te maken. Mede door het inschakelen van het bureau Levuur bvba werd het geen plan van bovenuit, maar een plan dat 

door alle overheids- en privépartners uit de toeristische sector in de regio wordt gedragen. Gedragenheid, duurzaamheid en 

gastheerschap zijn de drie belangrijke waarden die de rode draad vormen doorheen het hele beleidsplan.

De baseline ‘Vlaanderens Mooiste Landschap’ beantwoordt nog steeds perfect aan de gewenste marktpositionering met het 

landschap als onderscheidend element en de Ronde van Vlaanderen als grootste aantrekkingspool.

De gemaakte keuzes leverden de volgende vijf strategische doelstellingen op:

•		Samen Sterk: alle actoren worden betere toerismemakers waardoor ook de sector in zijn geheel sterker wordt. Versterken en 

verbinden staan hier centraal.

•		Het landschap: ontwikkelen van een actieve toeristische landschapsbeleving op maat van de regio en van het landschap.

•		Topwandelregio tegen 2020: uitbreiden en ontwikkelen van de wandelproducten die staan voor kwaliteit en beleving en een 

sterke plaats hebben in de markt.

•		De Ronde en de wielercultuur: de Vlaamse Ardennen is klaar om binnen- en buitenlandse wielertoeristen te ontvangen.

•		De verblijfssector: de logiessector is een belangrijke pijler van het toerisme en vraagt daarom meer professionaliteit en 

rentabiliteit door meer kwaliteit en innovatie.

1.3 VIERING 100ste RONDE VAN VLAANDEREN

Na de viering van 100 jaar Ronde van Vlaanderen in 2013 werd ook 2016 een feestjaar met de 100ste editie van de Ronde. Het 

impulsproject en de campagne ‘Beleef je eigen Ronde’ overbrugde deze hele periode van de ene viering naar de andere. De 

opening van de Ronde van Vlaanderenstraat als belevingsstraat voor de wielerliefhebber op 22 maart 2016 werd een absolute 

apotheose. De pers liet zich in 2016, net zoals voor het bier, ook voor de koers van haar beste zijde zien. Reportages van 

meerdere pagina’s verschenen in diverse media in binnen- en vooral buitenland:

•		Op Pad (het outdoormagazine van ANWB): ‘De Ronde van Vlaanderen’  

•		Rondom (Het Nieuwsblad): ‘Ronde van Vlaanderenstraat wordt belevingsstraat’ 

•		Bike & trekking magazine: ‘Weekendje weg De Mooiste Rondes’ 

•		Kampeerauto (NKC): ‘Wie wordt een echte’ 

•		ACSI FreeLife: ‘In het spoor van de hoogmis’ 

•		Fietssportmagazine (NL): ‘De Ronde’ 

•		Hoogeveensecourant (NL): ‘Op zoek naar Vlaamse kuitenbijters’ 

•		De Volkskrant (NL): ‘Op café in de Ronde van Vlaanderen’ 

•		Website ‘Het is koers.nl’: ‘Ride like a Flandrien’ 

•		Next Destination (NL): ‘De 100ste Ronde van Vlaanderen’ 

•		Cyclingonline.nl: ‘Zelf fietsen in de Vlaamse Ardennen’ 

•		De Telegraaf (NL): ‘De Ronde zij geprezen’ 

•		Trouw (NL): ‘Wielerwalhalla: De Vlaamse veldweggetjes liggen er ook voor fietstoeristen’

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1. Thematische campagnes, 1.1.2 Beleef je eigen Ronde 2016

1.4 GOEDGEKEURDE PLATTELANDSPROJECTEN

1.4.1 LANDSCHAPSBELEVING IN DE VLAAMSE ARDENNEN

In de Vlaamse Ardennen speelt het landschap een cruciale rol in de streekidentiteit, maar het landschap zelf wordt nog 43



onvoldoende uitgespeeld en vraagt vooral om al wandelend ontdekt te worden. Toerisme Vlaamse Ardennen (promotor) en het 

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Natuurpuntbeheer (copromotoren) dienden een nieuw LEADER-project in binnen 

het thema ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit’ om de landschappelijke kwaliteit en authenticiteit van de Vlaamse 

Ardennen te bevestigen en naar een hoger niveau te tillen. Het project werd goedgekeurd en maakt sinds 2016 werk van:

•		een gedragen landschappelijke-toeristische visie 

•		een veertigtal acties op het terrein als aanvullende beleving langs de provinciale wandelproducten 

•		een	efficiënte	communicatiecampagne	om	het	nieuwe	belevingsvolle	aanbod	bij	de	brede	doelgroep	van	streekbewoners		

    en -bezoekers bekend te maken

1.4.2 STREEKMOTOR23

In het kader van een PDPO-project dat loopt van 2016 t/m 2017 werd door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

(promotor) en Toerisme Vlaamse Ardennen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (copromotoren) Streekmotor23 opgericht, 

een streekfonds actief in 23 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen en ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting. 

Een streekfonds zamelt private middelen in om deze te besteden aan projecten. Streekmotor23 wil inspelen op specifieke 

noden in de regio, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan kwetsbare groepen. Streekmotor23 wil ook inspelen op de 

troeven van de regio (zoals de unieke landschappen en boscomplexen en aantrekkelijke steden en dorpen) en wil deze helpen 

in stand houden voor bezoekers en huidige en toekomstige inwoners van deze regio. Het bouwt hiervoor een netwerk uit van 

mensen	die	zich	willen	inzetten	voor	concrete	initiatieven	in	de	streek.	Het	brengt	ideeën,	mensen	en	middelen	samen	om	

initiatieven te nemen die mens en omgeving verbinden. Het verenigt en verbindt lokale schenkers (particulieren, groepen, 

bedrijven, overheden, organisaties,…) en lokale verenigingen en wil zodoende ook het lokaal maatschappelijk engagement 

versterken.

In de loop van 2016 werd een bestuurscomité opgericht onder voorzitterschap van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan 

Briers, en met een vertegenwoordiger van Toerisme Vlaamse Ardennen als medeoprichter. In de loop van 2017 worden de 

eerste pilootprojecten verwacht.

1.5 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE ELEMENTEN
Toerisme Vlaamse Ardennen nam in samenwerking met de vier steden van de Vlaamse Ardennen en de gemeente Brakel deel 

aan de volgende toeristische beurzen:

•		Vakantie- en Vrijetijdbeurs Expo Roeselare: van 8 tot 10 januari 2016

•		Velofollies Hallen Kortrijk: van 15 tot 17 januari 2016

•		Vakantiesalon Heizelpaleis Brussel: van 3 tot 8 februari 2016

•		50+	Beurs	Jaarbeurs	Utrecht:	van	19	tot	24	september	2016
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2. LEIESTREEK

2.1 CAMPAGNES

2.1.1 KUNST EN ERFGOED

Om de troeven op vlak van kunst en erfgoed in de kijker te zetten, lanceerden Toerisme Leiestreek en Toerisme Oost-

Vlaanderen half juni een campagne. Een insert van acht pagina’s bij De Standaard en bijhorende bannering op De Standaard 

website stelden kunst- en erfgoedliefhebbers uit heel Vlaanderen op de hoogte van het betreffende aanbod. Bovendien werden 

er toeristische tips gekoppeld aan dit aanbod, zoals leuke logiesadresjes en gastronomietips. Via een wedstrijd konden de 

lezers de belevingsgids ‘Leiestreek - In het spoor van de schilderachtige Leie’ winnen, die speciaal voor deze campagne werd 

ontwikkeld. De gids bevatte 98 pagina’s en richtte zich vooral op fietsers. Vijf thematische fietsroutes tussen Gent en Zulte 

namen toeristen mee naar charmante kunstenaarsdorpen, boeiende musea en lekkere eethuisjes 

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Kunst in de Leiestreek).

2.1.2 ZOMER IN DE LEIESTREEK
De campagne ‘Zomer in de Leiestreek’ richtte zich op de inwoners van de eigen regio en omgeving. Op vier data verscheen er 

in het magazine Goesting een bijdrage van telkens twee pagina’s vol tips op vlak van bier, kunst, fietsen en waterrecreatie. De 

campagne richtte zich in eerste instantie op omgevingsrecreanten en dagtoeristen. Goesting werd verspreid bij lezers van De 

Morgen en Het Laatste Nieuws in West- en Oost-Vlaanderen.

2.1.3 GENIETEN IN DE LEIESTREEK

Met	het	magazine	‘Genieten	in	de	Leiestreek’	werden	potentiële	toeristen	uit	Vlaanderen	en	Nederland	geïnspireerd	om	

een korte vakantie in de regio door te brengen. Het eigentijdse magazine van 36 pagina’s deed dit aan de hand van zeven 

arrangementen die telkens gericht waren op specifieke doelgroepen zoals romantici, gezinnen met kinderen,... Een wedstrijd 

beloonde lezers met overnachtingen in elf logies. Het magazine werd verspreid op 123.000 exemplaren via Libelle, Libelle 

Nederland en via infokantoren in andere regio’s.

2.2 LEIESTREEK GREETERS

Toerisme Leiestreek ging in 2016 verder met de Greeterwerking. Greeters zijn enthousiaste inwoners van de regio die op 

vrijwillige basis groepjes van maximum zes toeristen op sleeptouw nemen voor een bezoek aan hun stad, dorp of streek. 

Ze vertellen verhalen en maken een wandel- of fietstocht langs hun favoriete plekjes. De Greeters werden gepromoot via de 

reguliere communicatiemiddelen. In 2016 werden 225 bezoekers rondgeleid tijdens 57 Greets.

2.3 KUNSTZOMER LEIESTREEK

De Kunstzomer was in 2016 aan zijn achtste editie toe. Van 5 juni t/m 25 september stond kunst centraal in de regio. Op 26 

verschillende locaties in elf steden en gemeenten van de Leiestreek maakten de bezoekers kennis met de werken van een 

vijftigtal hedendaagse kunstenaars. De Kunstzomer 2016 was met ongeveer 8.500 bezoekers opnieuw een succes.

2.4 ZOMERSE BOOTTOCHTEN
Ook in 2016 stonden de zomerse boottochten op het programma. Het boottochtenseizoen startte op 24 juni en liep tot 4 

september. Samen met de partners werkte Toerisme Leiestreek een vernieuwend programma uit. Een aantal klassiekers, zoals 

nocturnes en tochten naar Noord-Frankrijk, werden behouden en aangevuld met nieuwe locaties, zoals tochtjes van en naar 

het pittoreske Machelen-aan-de-Leie en rondvaarten in Gent tijdens de Gentse Feesten. Het boottochtenseizoen lokte ongeveer 

1.200 deelnemers. Toerisme Leiestreek pakte uit met een brochure waarin, naast de kalender van de boottochten, ook het 

vaste aanbod aan waterrecreatie in de Leiestreek werd opgenomen.

2.5 AVONDWANDELINGEN

Van 1 juli tot 25 augustus 2016 werden in de Leiestreek zomerse avondwandelingen georganiseerd. Het betrof zowel 

begeleide wandelingen van de steden en gemeenten in de regio als wandelingen van de sociaal-culturele beweging Pasar. De 

wandelingen waren over de hele regio verspreid. Bovendien was er gezorgd voor diversiteit qua thema. Zo waren er zowel 
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wandelingen die de focus legden op het landschap als stadswandelingen. Toerisme Leiestreek bundelde het aanbod op een 

flyer	en	op	een	speciale	pagina	op	de	website.

2.6 LEIESTREEK LUSJES

Toerisme Leiestreek liet nog meer mensen kennis maken met het fiets- en wandelnetwerk door middel van vijf nieuwe 

thematische en belevenisvolle suggestieroutes: de ‘Leiestreek Lusjes’. Met deze lusjes konden fietsers via het gekende 

knooppuntensysteem lusvormige routes volgen in het teken van een bepaald thema en/of met bepaalde belevingselementen. 

Zo	werd	er	bijvoorbeeld	een	lusje	gecreëerd	in	het	teken	van	kunst	in	de	Oost-Vlaamse	Leiestreek.

2.7 LEKKER ROODBRUIN

De Vlaamse roodbruine bieren zijn typisch voor de Leiestreek. Eind 2016 doorliepen negen beloftevolle chefs een traject 

waarbij ze aan de slag gingen met dit typische streekproduct. De resultaten toveren de chefs in 2017 op tafel in hun eigen 

restaurant. De deelnemende chefs in Oost-Vlaanderen waren Els Van Braeckel van Brasserie BrunO (Deinze), Peter De Smet van 

In den nieuw karpel (Drongen), Tom Vansteenkiste van Belga Queen (Gent) en Nico Saveyn van 2 Dine-Events (Gent).
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3. MEETJESLAND

3.1 CAMPAGNES

3.1.1 FIETSZOMER MEETJESLAND

Eind juni lanceerden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland gezamenlijk een fietscampagne ter promotie van 

het fietsnetwerk Meetjesland. Het magazine ‘Op de pedalen in het Meetjesland’ verscheen op 245.000 exemplaren met vijf 

suggestieroutes, een reeks logiestips en tips voor attractiepunten, eten en drinken  

zie Deel 2: Headlines 2016, 1.Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.5 Fietszomer Meetjesland.

3.1.2 GLUTENVRIJ MEETJESLAND

Met negen logieshouders, negen restaurants en het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve besteedt de brochure ‘Glutenvrij 

Meetjesland’ al een paar jaar aandacht aan de glutenintolerantie coeliakie, een drempel om onbezorgd op vakantie te gaan. 

Deze groep ondernemers richt zich specifiek tot deze doelgroep met een volwaardig aanbod glutenvrij ontbijt en glutenvrije 

gerechten. In 2016 luidde Toerisme Meetjesland een nieuwe periode in voor de groep Glutenvrij Meetjesland, met een 

vernieuwde gids en een deelname aan de glutenvrije beurs in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas (26 november). Promotie werd gevoerd 

via de Facebookpagina Glutenvrij Meetjesland en enkele promotie-acties.

3.1.3 WINTER IN HET MEETJESLAND

Toerisme Meetjesland werkte tot maart 2016 aan de lopende campagne ‘Winter in het Meetjesland 2015-2016’. Er werd een 

minimum aantal deelnemers van negen vooropgesteld. Uiteindelijk investeerden elf Meetjeslandse logieshouders mee in de 

actie. Een brochure werd mee geblisterd op 90.000 exemplaren met Nest, 10.000 exemplaren werden beschikbaar gesteld voor 

eigen verdeling. De brochure had aandacht voor het winteraanbod en de Meetjeslandse wandelnetwerken.

3.1.4 UIT IN HET MEETJESLAND

27 evenementenorganisatoren deden in 2016 mee aan de actie ‘Uit in het Meetjesland’. Ze financierden een gezamenlijke 

folder,	een	gezamenlijke	flyer	en	de	distributie	ervan.	Toerisme	Meetjesland	realiseerde	de	brochure	en	verzorgde	de	opvolging.	

Op de Facebookpagina werd ook € 20 per evenement bij geadverteerd, ter versterking van het evenement en de pagina.

3.2 COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA

Toerisme Meetjesland bouwde in 2016 haar sociale mediakanalen (Facebook-pagina’s Toerisme Meetjesland, Landschapspark 

Drongengoed	en	Glutenvrij	Meetjesland,	Twitter,	Instagram	en	Google+)	verder	uit	tot	efficiënte	promotiekanalen	voor	het	

toeristische aanbod van de regio. De Facebook-pagina Meetjesland werd in 2016 gevolgd door 3.600 mensen, Glutenvrij 

Meetjesland steeg naar 813 volgers: zeer sterk voor een niche-pagina. De Facebook-pagina Landschapspark Drongengoed 

zag zijn aantal volgers stijgen van 114 tot 506. Ook de Twitter-account is een continue stijger, met in 2016 al 930 volgers. 

In 2016 zette Toerisme Meetjesland ook in op Instagram, een eerste voorzichtige start. De hashtag #meetjesland was goed 

voor 1.081 berichten, #drongengoed en #drongengoedbos samen voor 400 berichten, #kreken haalde er 168. Maandelijkse 

e-nieuwsbrieven werden verstuurd naar 1.900 abonnees.

3.3 DE LIEVE VERVOERT

In 2016 werd ‘De Lieve Vevoert’ ingediend, een LEADER-project dat de uitgesproken plattelandsregio langs het oudste kanaal van 

Vlaanderen op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart wil zetten. Daartoe zullen thematische routes ontwikkeld worden. 

Voor de uitstraling naar het brede publiek en voor de binding van de verschillende thema’s werd gezocht naar een creatief-artistieke 

insteek. Promotor Toerisme Oost-Vlaanderen en co-promotor Plattelandscentrum Meetjesland vzw hebben als projectpartners 

Toerisme Meetjesland, zes gemeenten (Zomergem, Waarschoot, Lovendegem, Evergem, Eeklo en Maldegem), Erfgoedcel Meetjesland 

(Comeet) en VVV De Lieve. Er is in 2016 ook samenwerking gevraagd en verkregen met de Lieve-steden Gent en Damme.

3.4 HUYSMANHOEVE WANDELROUTE

Toerisme Meetjesland werkt samen met het Plattelandscentrum Eeklo vanuit de historische site Huysmanhoeve in Eeklo. In 

samenwerking	met	de	collega’s	op	de	site	werd	de	nieuwe	gratis	wandelfolder	‘Huysmanhoeve	wandelroute’	gecreëerd,	met	

een wandeling van 2 km binnen het domein. Met de handige brochure mét plannetje en een discrete bewegwijzering in groen 

en wit (de kleuren van het Groot Goed) kan iedereen op eigen tempo de Huysmanhoeve ontdekken. 47



3.5 LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED

In oktober 2016 startte het strategisch project Landschapspark Drongengoed met de aanstelling van projectcoördinator Wouter 

Deventer. Hij geeft binnen Regionaal Landschap Meetjesland het Landschapspark verder vorm op initiatief van Vlaams minister 

Joke	Schauvliege	van	milieu	en	provinciegouverneur	Jan	Briers.	Alle	initiële	partners	(de	gemeenten	Maldegem	en	Knesselare,	

Regionaal Landschap Meetjesland, Natuurpunt, Toerisme Meetjesland en het Agentschap voor Natuur & Bos) waren hier al 

een tijdje vragende partij voor. De werking werd uitgebreid met enkele extra gemeenten (Beernem, Zomergem, Eeklo, Aalter, 

Waarschoot) en meer actoren uit natuur, landbouw, economie, enz. Projectduur is drie jaar.

3.6 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN

Toerisme Meetjesland nam deel aan de volgende  beurzen en evenementen:

•		Vakantiesalon Brussel (in samenwerking en gedeelde financiering met enkele andere Maldegemse aanbieders): van 4 tot 8 

februari 2016

•		Glutenvrije Wintermarkt van de Vlaamse Coeliakievereniging Sint-Niklaas (met Glutenvrij Meetjesland): 26 november 2016
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4. WAASLAND

4.1 CAMPAGNES

4.1.1 PLAN BIER WAASLAND

Toerisme Waasland realiseerde in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen de toeristische bierkaart Plan Bier Waasland. 

Vier fiets- en wandelroutes verbinden zes brouwerijen en leiden bezoekers langs meer dan zestig leuke cafés in de regio. De 

kaart werd gelanceerd op 15 juni 2016 tijdens een persconferentie in Café Den Reynaert in Daknam (Lokeren) en gepromoot 

met een grote mediacampagne 

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 Plan Bier, Plan Bier Waasland.

4.1.2 11 KLEINE TUSSENSTOPS

Wie houdt van stilte op de grens van polders en industrie kreeg in februari 2016 van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme 

Waasland ’11 kleine tussenstops’ cadeau. Deze brochure loodst fietsers naar het noordelijke Waasland, waar de EEN-serie ‘Den 

Elfde	van	den	Elfde’	werd	opgenomen:	een	prachtig	gebied	met	een	rijke	fauna	en	flora	en	een	bewogen	geschiedenis.	De	

brochure werd gedrukt op 7.500 exemplaren en gepromoot via de website www.toerismewaasland.be/tussenstops. De lancering 

gebeurde tijdens een persconferentie op 3 februari 2016 in Café Den Angelus in Prosperdorp (Beveren), één van de elf ‘kleine 

tussenstops’ langs de route 

zie Deel 2: Headlines, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.4 11 kleine tussenstops in de polders van het Waasland.

4.1.3 HAVENLAND, 1001 MAAL VERWONDERLIJK

Begin juni verscheen de fietsbrochure ‘Havenland, 1001 maal verwonderlijk’, een gezamenlijke realisatie van Toerisme Oost-

Vlaanderen, Toerisme Waasland en Havenbedrijf Antwerpen. De gratis publicatie leidt fietsers met drie lussen door het groene 

Waasland, langs polders, dokken en vergeten Linies uit de Staat-Spaanse Oorlog. De brochure werd onder ruime persaandacht 

voorgesteld op 5 juni in het Sluisgebouw van Kallo

zie Deel 2: Headlines, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.3 Havenland, 1001 maal verwonderlijk).

4.1.4 OEVERLOPEN

In mei 2016 werd een aparte website www.oeverlopen.be gelanceerd naar aanleiding van een aantal nieuwe, herwerkte 

en bestaande wandelroutes langs de oevers van de Schelde en Durme. Dit naar aanleiding van de Sigmawerken in deze 

overstromingsgebieden. Er werden drie teasers en drie 360° filmpjes ontwikkeld en online gepromoot via Youtube en 

Facebook. Deze campagne focuste op het kernproduct ‘Schelde-Durme-Moervaartcomplex’ zoals vooropgesteld in het 

Strategisch Beleidsplan van het Waasland.

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.2 Oeverlopen in het Waasland.

4.1.5 WEBSITE ‘ONTDEK HET WAASLAND’

De website www.ontdekhetwaasland.be werd gelanceerd op 1 september 2016. Via Facebook werd gedurende drie maanden 

campagne gevoerd (september – oktober – november). De campagne haalde de volgende resultaten: 105.183 unieke bezoeken, 

249.372 weergaves op de website, 6.933 totale klikken, 3.713 websiteklikken, 55 vind-ik-leuks op Facebook en 75 gedeelde 

Facebook berichten.

4.2 SECTORMOMENTEN

In	2016	organiseerde	Toerisme	Waasland	diverse	overlegmomenten	waarop	ideeën,	suggesties	en	

samenwerkingsmogelijkheden met de sector werden besproken:

• 13 april 2016: sectormoment gidsen

• 21 april 2016: sectormoment over de Schelde, in samenwerking met Toerisme Scheldeland

• 24 mei 2016: sectormoment Logeren in Vlaanderen Vakantieland

• 27 oktober 2016: sectormoment Durme - Moervaart
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4.3 AMBACHTELIJK WEEKEND
Onder het thema ‘water’ werd op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2015 het 36ste Ambachtelijk Weekend georganiseerd in 

het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Na evaluatie werd de website gebruiksvriendelijker gemaakt en er werd een eenvoudige 

brochure gemaakt met een opsomming van de deelnemers en verzamelpunten.  Er werd ook een communicatiebureau 

aangesteld om een nieuwe strategie en concept uit te werken voor het Ambachtelijk Weekend.

4.4 FIETS- EN WANDELKALENDER

In april verscheen, in dezelfde stijl als de toeristische gids Waasland en de toeristische kaart Waasland, voor de tweede keer 

een	evenementiële	fiets-	en	wandelkalender.	Toerisme	Waasland	werkte	hiervoor	samen	met	alle	Wase	steden	en	gemeenten	

en verzamelde (tot en met eind 2016) het volledige aanbod aan fiets- en wandelevenementen in de regio. De kalender werd 

verspreid op 6.000 exemplaren.

4.5 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN

Toerisme Waasland nam deel aan de volgende evenementen:

• Autoloze zondag Sint-Niklaas: 18 september 2016
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5. SCHELDELAND

5.1 CAMPAGNES

5.1.1 FIETSEN EN WANDELEN IN SCHELDELAND

In de zomer en het najaar zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland twee campagnes op om het fietsen en 

wandelen en het verblijfstoerisme in de regio te stimuleren. Bij de campagne hoorde een fiets- en wandelpocket met kant-en-

klare routes, compleet met zie- en doe-tips en logeeradressen. De verspreiding ervan gebeurde via bladen van Roularta, die 

beide campagnes uitwerkte 

zie Deel 2: Headlines 2016, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.6 Fietsen en wandelen in Scheldeland.

5.1.2 WINTERWANDELBOEK SCHELDELAND

Nog tot eind maart 2016 konden geïnteresseerden op de deelwebsite www.scheldeland.be/winter gratis het Winterwandelboek 

Scheldeland downloaden. Het boek hoorde bij een wintercampagne waarmee de regio zich sinds eind 2015 positioneerde als 

een aantrekkelijke wandelbestemming voor het najaar en de winter, én als bestemming voor verblijfstoerisme. Met het boek 

konden wandelaars op pad in dertig steden en gemeenten van Scheldeland. Op de dertig routes werden cafés met streekbieren 

en logies in de buurt aangeduid, samen met extra tips voor onderweg. Travelmedia verzorgde de bijhorende online 

wintercampagne, waarbij telkens één route uit het Winterwandelboek in de kijker werd gezet. De campagne was bijzonder 

succesvol, bleek uit een online-bevraging door het kenniscentrum van Toerisme Oost-Vlaanderen: het boek werd ruim 22.000 

keer gedownload, 1.200 van de 2.400 respondenten gaven aan dat ze op minstens één van de routes uit het boek hadden 

gewandeld 

zie Deel 2: Headlines, 5. Kenniscentrum, 5.2 Onderzoek Fiets- en wandelcampagnes, 5.2.1 Evaluatie Winterwandelboek 

Scheldeland.

5.2 S-MAG TOERISTISCH MAGAZINE

In samenwerking met RCA (communicatiebureau onder raamcontract) werd in 2016 de 

nieuwe en frisse invulling van het toeristische magazine S-MAG behouden. De consument 

werd opnieuw op een hedendaagse manier aangesproken om Scheldeland te bezoeken. Het 

magazine werd verspreid via insert bij Plus Magazine (43.000 exemplaren), bij diensten voor 

toerisme in Vlaanderen en Zuid-Nederland, en in beperkte oplages bij diensten toerisme en 

logies in de regio (met een overdrukoplage van 10.000 exemplaren).

5.3 SOCIALE MEDIA

Toerisme Scheldeland heeft een eigen Facebookpagina waar ook meer lokale initiatieven aan 

bod kunnen komen. De pagina had in 2016 gemiddeld 2.976 fans. 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 waren de 

resultaten behoorlijk. Sinds 2016 is Toerisme Scheldeland actiever aanwezig op Instagram. Met 120 volgers in 2016 is dit online 

medium voorlopig nog beperkt.

5.4 FLORALIËNTOCHT

Toerisme	Scheldeland	stond	mee	in	voor	de	ontwikkeling	van	de	flyer	en	de	affiche	van	de	Floraliëntocht,	een	reeks	van	

jaarlijkse	fietstochten	ter	promotie	van	de	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	vier	begeleide	fietstochten	in	Wetteren	namen	

146 fietsers deel..

5.5 GROOTE OORLOG IN SCHELDELAND

Met	de	financiële	steun	van	Toerisme	Vlaanderen	en	naar	aanleiding	van	100	jaar	WOI	zette	Toerisme	Scheldeland	samen	met	

Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen in 2014 een grootschalig herdenkingsproject op rond de Groote 

Oorlog in deze regio. Er werden onder andere nieuwe fiets- en wandelbrochures en een themawebsite ontwikkeld, en op een 

vijftigtal strategische plaatsen in Scheldeland kwamen toeristische infoborden met tekst en uitleg over de WOI-gebeurtenissen 51
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op die locaties. In het kader van dit project werd eind 2015 de gratis app ‘100 jaar Groote Oorlog’ gelanceerd, een digitale 

versie van de brochures. Met deze app konden bezoekers via hun smartphone en aan de hand van getuigenissen, historisch 

beeldmateriaal en quizvragen de verhalen ontdekken van de strijd van 14-18 in Scheldeland. 

Met betrekking tot de besteding van het resterende budget werd in 2016 gesproken met de betrokken steden en gemeenten. 

Er werd beslist dat er in Bornem, Puurs, Lebbeke en Buggenhout Groote Oorlog-belevingspunten komen op de fiets- en 

wandelroutes. De gemeenten Melle en Bornem toonden zich bereid om mee te werken aan de uitbreiding van de fiets- en 

wandelbrochures, met respectievelijk een extra fiets- en wandelroutes.

In 2016 werd ook (voor 2017) € 3.500 voorzien voor online promotie van de app en de routeproducten. In 2018 zou € 6.500 

voorzien worden voor online promotie, plus een promotiebudget van € 100.000 voor het maken en verspreiden van een 

wervende folder, promotie voor de nieuwe routes en de app, activiteiten rond WOI in Scheldeland, belevingspunten, etc.

In mei 2016 werd hierover een tussentijdse rapportage overgemaakt aan Toerisme Vlaanderen.

5.6 STUDIEDAGEN EN SECTORMOMENTEN

Om productkennis van de toerismemedewerkers te vergroten en up-to-date te houden, worden op regelmatige basis 

studiedagen Scheldeland georganiseerd. In 2016 brachten een dertigtal deelnemers onder begeleiding van gidsen een bezoek 

aan de Rupelstreek (11 oktober) en aan het Land van Dendermonde (24 november).

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 Els 

Maes (regiocoördinator Toerisme Waasland), Marilou Dubois (regiocoördinator Toerisme Scheldeland), Kurt Tuerlinckx 

(Havenbedrijf Antwerpen, project ‘Havenland’), Stefaan Nollet (projectingenieur W&Z, ‘Polders van Kruibeke’), Tom Wezenbeek 

(projectcoördinator ‘Schelde Sterk Merk’) en 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.

Op woensdag 11 mei 2016 werd het Ontmoetingsmoment Scheldeland georganiseerd aan boord van het passagiersschip 

Wilford in Sint-Amands. In het kader van ‘Verhaeren 2016’ kon deelgenomen worden aan een optioneel voorprogramma met 

een begeleide rondleiding over het leven en werk van dichter Emile Verhaeren. In 2016 vierde de gemeente Sint-Amands 

de	100ste	verjaardag	van	het	overlijden	van	de	dichter.	Na	het	officiële	programma	en	een	walking	dinner	volgde	een	

netwerkmoment tijdens een boottocht op de Schelde.
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DEEL 4: 
STATUTAIRE WERKING



1. ALGEMENE VERGADERING

1.1 LEDEN

1.1.1 WERKENDE LEDEN
De Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door:

Dhr. Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter

Mevr. Hilde Bruggeman, gedeputeerde, eerste ondervoorzitter

Dhr. Alexander Vercamer, dhr. Peter Hertog, dhr. Jozef Dauwe, dhr. Geert Versnick, gedeputeerden

Mevr. Sara De Potter, provincieraadslid, tweede ondervoorzitter (tot 27/01/2016)

Dhr. Kalifa Diaby, provincieraadslid (vanaf 27/01/2016), tweede ondervoorzitter (vanaf 08/09/2016)

Mevr. Mia De Brouwer, mevr. Elisabeth Dooms, dhr. Hugo Leroy, mevr. Gerda Zenner-De Gryze, mevr. Lena Van Boven, 

mevr. Sylvia Van Meirvenne, dhr. Joop Verzele, provincieraadsleden

Dhr. Jan Briers, gouverneur en dhr. Albert De Smet, griffier, adviserend

Oost-Vlaamse steden en gemeenten:

Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel, Buggenhout, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, De Pinte, Destelbergen, 

Eeklo, Erpe-Mere, Evergem, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, 

Knesselare, Kruibeke, Kruishoutem, Laarne, Lebbeke, Lede, Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, 

Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, 

Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, 

Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm.

VVV’s:

Toerisme Meetjesland, VVV Eeklo, VVV Leiestreek, VVV Donkmeer, VVV Ninove, Toerisme Vlaamse Ardennen, KVVV Zottegem, 

VVV De Lieve, VVV Faluintjesstreek, Toerisme Hamme, Toerisme Waasland, Toerisme Brakel, VVV Oosterzele, Toerisme 

Leiestreek, Toerisme Scheldeland.

Verenigingen:

A.C.W., Gandante vzw, Gent Hotels vzw, Gentse Gidsen, Grote Routepaden, Horeca Oost-Vlaanderen, Pasar Gent-Eeklo, Pasar

Waas en Dender, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, Vakantievreugde, Kamer van Koophandel Oost-

Vlaanderen (VOKA), V.T.B. Cultuur

1.1.2 TOEGETREDEN LEDEN
M. Aerts, R. Bondue, R. De Ridder, A. Cnudde-Veijs, W. Debunderie, L. De Ridder, L. Devroe-Van Den Noortgate, M. Dubrulle,

H. Florin, M. Hansens-Boye, L. Lekens, R. Van Bockstaele, L. Van Cauter-Vidts, D. Van Den Meersschaut, W. Van Eenaeme,  E. Van

Loocke-Traest, Stedelijke openbare bibliotheek Waregem, R. Moortgat

Toerisme Oost-Vlaanderen is een vzw en tevens een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband volgens het decreet op de 

toeristische samenwerkingsverbanden. 

De vzw heeft 94 werkende leden: de Provincie, alle 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten, 15 VVV’s en 13 verenigingen die 

toerisme en recreatie ondersteunen. Elke natuurlijke persoon of  rechtspersoon die de taken van de vereniging ondersteunt, kan 

toegetreden lid worden. 

De werking van de vzw wordt geregeld in de statuten van de vereniging.  De vzw wordt bestuurd door twee organen: de 

Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.
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1.2 VERGADERINGEN

De Algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen kwam twee maal samen, nl. op 29 juni en op 14 december. 

Op 29 juni 2016 keurde de Algemene Vergadering het activiteitenverslag en de rekeningen 2015 goed, evenals een 

budgetwijziging 2016. De Algemene Vergadering (her)benoemde een aantal bestuurders en stelde de commissaris en 

toezichthouder voor de volgende jaren aan. Op 14 december 2016 (open vergadering met netwerkmoment) keurde de 

Algemene Vergadering het jaarplan en budget 2017 goed. 

De leden kunnen ten allen tijde de verslagen van de Algemene Vergaderingen raadplegen via het bestuurscentrum op 

de sectorwebsite sector.tov.be. De verslagen van de open Algemene Vergadering van 14 december zijn door iedereen 

raadpleegbaar. 

2. RAAD VAN BESTUUR

2.1 LEDEN

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

NAMENS DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:

Dhr. Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter 

Mevr. Hilde Bruggeman, gedeputeerde, eerste ondervoorzitter

NAMENS DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:

Mevr. Sara De Potter, tweede ondervoorzitter (tot 29/06/2016)

Dhr. Kalifa Diaby (vanaf 29/06/2016), tweede ondervoorzitter (vanaf 08/09/2016)

Mevr. Mia De Brouwer

Mevr. Hilde De Sutter

Mevr. Elisabet Dooms

Dhr. Steve Herman (tot 14/12/2016)

Mevr. Lena Van Boven (vanaf 14/12/2016)

Dhr. Hugo Leroy

Mevr. Sylvia Van Meirvenne

Mevr. Gerda Zenner-De Gryze

NAMENS DE STEDEN EN GEMEENTEN:

Dhr. Lucien Bats, Sint-Niklaas (Waasland)

Mevr. Rita De Coninck, Eeklo (Meetjesland)

Dhr. Marnic De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse Ardennen)

Mevr. Chantal De Vriese, De Pinte (Leiestreek) (tot 29/06/2016)

Mevr. Viviane De Preester, Nazareth (Leiestreek) (vanaf 29/06/2016)

Dhr. Dirk Poriau, Merelbeke (Scheldeland)

Mevr. Annelies Storms, Gent

NAMENS DE VVV’S:

Dhr. Luc Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)

Dhr. John De Vlieger, GVVV Leiestreek (Leiestreek)

Dhr. Joris De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)

Dhr. Herman De Wulf, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)

Dhr. Luc Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse Ardennen))

NAMENS DE VERENIGINGEN:

Dhr. Johan Browaeys, VOKA – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen 

Dhr. Wim Geirnaerdt, Unizo Gent-Meetjesland 
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Dhr. Tim Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen 

Mevr. Marie-Claire Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen

ADVISERENDE LEDEN:

Mevr. Katia Versieck, algemeen manager, secretaris

Mevr. Marianne Schapmans, Toerisme Vlaanderen

Dhr. Erwin Van De Wiele, directeur dienst Toerisme Gent

Mevr. Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking

Dhr. Pierre Goffaux, manager routebeheer, facilitair beheer en distributie

Mevr. Melissa Dheere, penningmeester

2.2 VERGADERINGEN
De Raad van Bestuur vergader de in 2016 op volgende data: 3 februari, 14 april, 9 juni, 8 september, 17 november.

Alle beslissingen met betrekking tot de globale werking van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen werden aan de goedkeuring van 

de Raad van Bestuur onderworpen.

De bestuurders kunnen ten allen tijde de verslagen van de Raden van Bestuur raadplegen via het bestuurscentrum op de 

sectorwebsite sector.tov.be. 

56

www.sector.tov.be


DEEL 5: 
PERSONEEL



1. PERSONEELSBEWEGINGEN

1.1 IN DIENST
Annelies De Smet kwam in dienst als deskundige onthaal, maar heeft Toerisme Oost-Vlaanderen ondertussen verlaten. 

Veronique Vanausloos heeft de functie overgenomen  als deskundige onthaal. Jessica Bonte is opgestart als consulent 

sectorwerking MICE.

1.2 UIT DIENST
Sara Van Cotthem (projectcoördinator) en Lynn Steyaert (consulent sectorwerking MICE) hebben Toerisme Oost-Vlaanderen 

verlaten.

1.3 STAGEPLAATSEN
Maja Dermaut liep stage ter ondersteuning van de sectorwerking MICE van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en Gent en Oost-

Vlaanderen Convention Bureau vzw.

1.4 JOBSTUDENTEN
Simon Brijsse en Astrid Forceville hebben in de zomermaanden ondersteuning geboden aan de afdeling recreatieve 

infrastructuur.

2. PERSONEELSOVERZICHT per 31 december 2016

De centrale diensten in Gent werden op 31 december 2016 bemand door 28 personen. Centraal wordt een eigen 

provinciebrede werking ontwikkeld. De centrale diensten werken ook coördinerend en ondersteunend naar de 

regiocoördinatiecellen. 

De regiocoördinatiecellen worden bemand door een regiocoördinator en 1 of meerdere regiomedewerkers. De 

regiocoördinaties zijn het eerste algemene contactpunt voor een regio en volgen de regionale werking op. De 

regiocoördinatiecellen zijn gehuisvest in de regio’s: Eeklo voor het Meetjesland, Sint-Niklaas voor het Waasland, 

Dendermonde voor Scheldeland, Ronse voor de Vlaamse Ardennen, Kortrijk voor de Leiestreek.

ALGEMENE LEIDING
Katia Versieck, algemeen manager

MANAGEMENTTEAM
Katia Versieck, algemeen manager

Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking

Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair beheer en distributie

MEDEWERKERS CENTRALE DIENSTEN
ALGEMENE DIENSTEN

Melissa	Dheere,	deskundige	boekhouding	en	financiën

Saartje Brits, coördinator personeelszaken en administratie

MARKETING EN COMMUNICATIE

Tim Bottelberghe, afdelingshoofd marketing en communicatie

Steven De Backer, verantwoordelijke pers en communicatie

Bram Elewaut, deskundige digitale media

Caroline De Ruyck, copywriter

Jan Lehoucq, medewerker lay-out

Lut Busschots, polyvalent medewerker
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SECTORWERKING

Jo Petrus, consulent sectorwerking

Deborah Ongena, consulent verblijfstoerisme

Theo De Meyer, consulent verblijfstoerisme

Jessica Bonte, consulent MICE-sector

PROJECTWERKING

Stijn Vinck, projectcoördinator

Frederik Goossens, projectcoördinator

Inge Stevens, projectcoördinator

RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR

Veronique Eeckhaut, deskundige recreatieve infrastructuur

Annelies De Roo, deskundige recreatieve infrastructuur

Ronnie Boeykens, medewerker recreatieve infrastructuur

KENNISCENTRUM

Els De Groote, verantwoordelijke data en onderzoek

Dorothy Lamiroy, deskundige data en onderzoek

ONTHAAL, DISTRIBUTIE EN TECHNISCHE DIENST

Veronique Vanausloos, deskundige onthaal en distributie

Petra Cayman, medewerker onthaal en distributie 

Piet d’Alcantara, medewerker onthaal en distributie 

Peter Pruydt, medewerker technische dienst 

Antoine Vanden Bossche, medewerker technische dienst

MEDEWERKERS REGIOCOÖRDINATIECELLEN
VLAAMSE ARDENNEN

Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen

Ann De Pauw, regiomedewerker Vlaamse Ardennen

Vera De Temmerman, medewerker Vlaamse Ardennen

MEETJESLAND

Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland

Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland

WAASLAND

Els Maes, regiocoördinator Waasland

Heidi Schaght, regiomedewerker Waasland

SCHELDELAND

Marilou Dubois, regiocoördinator Scheldeland 

Tamara Corijn, regiomedewerker Scheldeland 

Sara Palmaers, regiomedewerker Scheldeland1

LEIESTREEK2

Katrien Six, regiocoördinator Leiestreek

Emmanuel Derdeyn, regiomedewerker Leiestreek

Lien Vanhaverbeke, regiomedewerker Leiestreek

1 In dienst bij TPA (Toerisme Provincie Antwerpen)
2 Personeel Leiestreek in gezamelijke dienst met Westtoer 59





DEEL 6: 
FINANCIEEL VERSLAG



BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in EURO)

ACTIVA
VASTE ACTIVA 98.190,10
COMPUTERSOFTWARE 76.047,20
MEUBILAIR & ROLLEND MATERIEEL 19.069,41
BORGTOCHTEN 3.073,49

VLOTTENDE ACTIVA 3.662.710,27
OVERIGE VORDERINGEN > 1 JAAR 28.000,00
VOORRAAD AUTOROUTES 1.856,64
VOORRAAD FIETSROUTES 44.556,78
VOORRAAD FIETSNETWERKKAARTEN 13.317,24
VOORRAAD WANDELROUTES 23.420,16
VOORRAAD THEMATOCHTEN 15.051,77
VOORRAAD RUITERROUTES 1.193,00
VOORRAAD FIETSBOXEN 576,30
VOORRAAD WANDELBOXEN 32,28
VOORRAAD WANDELNETWERKKAARTEN 6.237,84
VOORRAAD FIETSNETWERKBOXEN 541,35
VORDERINGEN < 1 JAAR
- KLANTEN 45.492,86
- OVERIGE VORDERINGEN 125.425,80
GELDBELEGGING 415.900,08
LIQUIDE MIDDELEN 2.879.838,21
OVERLOPENDE REKENINGEN 61.269,96

TOTAAL ACTIVA 3.760.900,37

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 3.115.686,15
FONDSEN VAN DE VERENIGING 94.869,99
BESTEMDE FONDS SOCiAAL PASSIEF 584.000,00
WERKINGSRESERVE VOORBIJE JAREN 1.904.922,88
WINST VAN HET BOEKJAAR 491.546,33
VOORZIENING PENSIOENEN 7.462,32
VOORZIENING GASTENKAMERS 7.199,97
VOORZIENING GELDBELEGGING 2.500,00
VOORZIENING PROJECTEN 3.000,00
VOORZIENING GROEPSVERZEKERING 20.184,66

SCHULDEN 645.214,22
LEVERANCIERS 370.273,23
BELASTINGEN 9.446,28
BEZOLDIGINGEN 251.684,64
OVERLOPENDE REKENINGEN 13.810,07

TOTAAL PASSIVA 3.760.900,37
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OPBRENGSTEN 

 VERKOPEN 118.757,45 115.550,00
 VERKOOP AUTOROUTES 630,62 1.300,00
 VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN 73.077,42 56.000,00 
 VERKOOP FIETSROUTES 13.506,07 16.000,00 
 VERKOOP WANDELROUTES 10.829,38 16.000,00
 VERKOOP THEMATOCHTEN 1.530,57 11.500,00
 VERKOOP RUITERROUTES 244,56 250,00
 VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN 14.244,94 14.000,00
 VERKOOP BROCHURES DERDEN 1.801,92 500,00
 VERKOOP PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 2.891,97 0,00

 LIDGELDEN 39.281,89 39.024,00
 LIDGELDEN STEDEN EN GEMEENTEN 37.343,55 36.762,00
	 LIDGELDEN	VVV'S	 1.116,75	 1.117,00
 LIDGELD VERENIGINGEN 597,48 645,00
 PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPPEN 224,11 500,00

 TOELAGEN PROVINCIEBESTUUR 3.804.108,00 3.804.108,00
 PARTICIPATIE IN PROJECTEN 56.000,00 56.000,00 
 TOELAGEN IN DE WERKING 3.748.108,00 3.748.108,00

 TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN 178.763,01 188.550,00
 INFRASTRUCTUUR FIETS- & WANDELNETWERKEN 110.564,88 78.750,00
 INFRASTRUCTUUR PROJECTEN 68.198,13 109.800,00

 DIVERSE ONTVANGSTEN 270.457,10 272.314,40
 TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN 29.283,44 30.000,00
 SPONSERING EN PARTICIPATIES 8.865,00 21.760,00
 INFODAG DAGTRIPS GROEPEN 6.281,28 6.000,00
 RECUPERATIE PERSONEELSKOST: GROEPSVERZEKERING/MAALTIJDCHEQUES 34.767,78 36.846,40
 ANDERE RPROJECTEN 58.176,18 61.208,00
 SOCIALE TUSSENKOMSTEN 109.329,44 100.000,00
 DOORFACTURATIES 16.186,55 7.000,00
 UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN 3.600,00 4.500,00 
 STRUCTURELE INTERPROFESSIONELE LOONCORRECTIE 3.967,43 4.000,00 
 ONVOORZIENE ONTVANGSTEN 0,00 1.000,00

 ONTVANGSTEN FINANCIEEL 12.470,50 14.000,00
 INTERESTEN 12.470,50 14.000,00

 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 453.755,02 453.755,00
 MEERWAARDE REALISATIE VASTE ACTIVA 453.755,02 453.755,00

TOTALE OPBRENGSTEN 4.877.592,97 4.887.301,40

	 Reëel	 Budget
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KOSTEN 

 KOSTEN BROCHURES 32.825,76 74.950,00
 FIETSNETWERKKAARTEN 18.419,05 21.700,00 
 FIESTROUTES 100,00 0,00 
 WANDELROUTES 0,0 1.750,00 
 THEMATOCHTEN 10.342,56 50.000,00 
 BROCHURES DERDEN 896,78 1.500,00
 DIVERSE VOOR VERKOOP 3.067,37 0,00

VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN 948,50 8.000,00
 VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN 948,50 8.000,00

 WERKINGSKOSTEN 243.733,93 238.650,00
 VERZENDINGSKOSTEN 78.219,34 70.000,00
 BUREELBENODIGDHEDEN 5.856,99 5.000,00
 INFORMATICA 37.420,10 25.000,00
 TELEFONIE 5.792,54 6.000,00
	 HUISVESTING	GENT	EN	REGIO'S	 63.820,99	 73.500,00
 PAPIER/OMSLAGEN 2.643,11 1.500,00
 BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN 249,04 500,00
 VERGADERKOSTEN BESTUURSORGANEN 14.114,24 10.700,00
 DIENSTVOERTUIGEN 5.832,95 4.500,00
 KOSTEN JAARVERSLAG/NIEUWSBRIEVEN 6.111,47 8.000,00
 KOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT/REVISOREN/MAALTIJDCHEQUES 15.110,66 17.500,00
 BANKKOSTEN 974,67 1.200,00
 HUURKOST KOPIEMACHINE 3.638,80 3.500,00
 DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN 449,03 1.750,00
 EXTERNE CONSULTANCY 3.500,00 10.000,00

 PUBLICATIES 68.096,90 88.250,00
 GRATIS ROUTEBROCHURES 4.294,90 8.000,00 
 STAPAF MAGAZINE 63.802,00 75.000,00
 ALGEMENE KOSTEN BROCHURES 0,00 250,00
 ANDERE UITGAVEN 0,00 5.000,00

 BEURZEN EN WORKSHOPS 20.513,21 21.000,00
 WANDEL-& FIETSBEURS AMSTERDAM 1.936,35 2.500,00 
 WANDEL-& FIETSBEURS ANTWERPEN 2.280,36 3.500,00
 INFODAG DAGTRIPS VOOR GROEPEN 15.167,43 14.000,00
 DECORATIEMATERIAAl ALGEMEEN 1.129,07 1.000,00

 PERS EN P.R. 97.153,30 89.372,00
 PERSONTVANGSTEN/-CONFERENTIES/-BEZOEKEN 29.411,47 7.000,00
 SAMENWERKING VRT-TELEVISIE 18.872,00 18.872,00
 RELATIEGESCHENKEN/PRIJZEN 31.933,28 31.500,00 
 DISPLAYS E.D. 56,79 2.000,00
 COMMUNICATIE SECUNDAIRE DOELGROEPEN 16.879,76 30.000,00

 PUBLICITEIT 472.799,03 475.000,00
 EIGEN CAMPAGNES - BINNENLAND 245.833,31 225.000,00
 MAILINGS 49.720,64 45.000,00
 POOL 5 VLAAMSE TOERISTISCE FEDERATIES 30.251,72 30.000,00
 INTERNET - WEBSITE 63.270,83 60.000,00
 AUDIO-VISUEEL MATERIAAL & UITRUSTING 6.058,47 15.000,00

 DIGITALE & SOCIALE MEDIA 77.664,06 100.000,00

 STUDIE/ONDERZOEKEN 15.672,47 23.000,00

 EIGEN STUDIES/ONDERZOEKN 2.468,63 3.000,00

 AANKOOP STUDIES/RAPPORTEN 13.203,84 20.000,00

	 Reëel	 Budget
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KOSTEN  

 INFRASTRUCTUUR  237.878,45 270.900,00
 FIETSNETWERKEN 39.589,09 47.300,00 
 WANDELROUTES 6.405,59 6.300,00 
 WATERGEBONDEN ROUTES 4.318,89 5.000,00
 WANDELNETWERKEN 112.770,23 112.000,00
 RECREATIEVE BEHEERSOVEREENKOMSTEN 157,21 300,00
 ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN 74.637,44 100,000,00

 PERSONEEL  2.388.542,16 2.419.463,90
 PERSONEEL  2.128.661,39 2.161.649,70 
 PERSONEEL DERDEN 73.811,60 74.000,00 
 OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIEREIZEN 8.131,47 8.000,00 
 REISKOSTEN PERSONEEL 33.649,91 28.000,00
 VERZEKERING PERSONEEL 127.815,22 119.814,20 
 ANDERE PERSONEELSKOSTEN 16.472,57 28.000,00

 ANDERE KOSTEN 74.621,19 85.000,00
 AFSCHRIJVINGEN 74.621,19 85.000,00

 TOEVOEGING WAARDEVERM VORD TH 1 JR 706,09 0,00
 TOEVOEGING WAARDEVERMINDERINGEN VORDERINGEN 706,09 0,00

 VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES 9.104,48 -7.947,90
 TOEVOEGING TERUGNAME VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN -7.780,18 -7.947,90
	 TOEVOEGING	TERUGNAME	VOORZIENINGEN	&	RISICO'S/KOSTEN	 16.884,66	 0,00

 DIVERSEN 174.920,70 154.500,00 
 BEDRIJFSBELASTINGEN 5.498,66 4.500,00 
 WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN 416,58 0,00
 NIET AFTREKBARE BTW 169.005,46 150.000,00

 TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN 548.530,47 621.850,81
 TOELAGEN GASTENKAMERS 3.300,00 0,00
 BIJDRAGE TOERISME LEIESTREEK 31.865,41 31.865,41
 BIJDRAGE TOERISME MEETJESLAND 38.392,46 38.400,00
 BIJDRAGE TOERISME SCHELDELAND 58.000,00 58.000,00
 BIJDRAGE TOERISME VLAAMSE ARDENNEN 55.776,00 55.776,00
 BIJDRAGE TOERISME WAASLAND 58.209,60 57.880,40 
 GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/DIVERS 8.003,84 30.000,00
 GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/BLOEIEND OOST-VLAANDEREN 28.210,12 42.880,00
 GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/PDPO DE GRENS MEETJESLAND 5.900,95 12.000,00
 GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/IMPULS BELEEF JE EIGEN RONDE VLAAMSE ARDENNEN 130.145,24 157.000,00
 GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/STRATEGISCH PLAN VLAAMSE ARDENNEN 1.960,00 5.000,00
 TOELAGEN LOKALE BROCHURES & UITGAVEN 718,00 5.000,00
 LOGEREN IN VLAANDEREN 128.048,85 128.049,00

TOTALE KOSTEN 4.386.046,64 4.561.988,81

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 491.546,33 325.312,59 
  
 

	 Reëel	 Budget
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