
1 - 23/05/2017 

De Rupelstreek 

Een attractieve waterrijke regio in Scheldeland 
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Centraal in Vlaamse Ruit 

Noordelijke oever Rupel 
Hemiksem – Schelle – Niel – Boom - Rumst 
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Toeristisch beleid 
Rupelstreek & provincie 
Antwerpen 
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Een eeuwenlange  
geschiedenis… 

• Kleifront 30 m hoogte aan de 
noordelijke oever 
• Eeuwenlange baksteenproductie: 
400j klei-ontginning: van 
handenarbeid tot volautomatische 
productie 
• Baksteenindustrie heeft het 
landschap en de bewoners 
gevormd 
• Scheepvaart cruciaal voor 
transport van grondstoffen en 
afgewerkte producten 
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1990 – nu: uitdagingen 

• Hergebruik van vroegere 
industriële sites 

• Natuurbeheer 

• Ontwikkeling van toerisme 
en recreatie 

• Creëren van tewerkstelling 

• Nieuwe woongelegenheid 

 

Teloorgang en reconversie 
1970 – 1990: negatief imago 

• Baksteenproductie en 
scheepswerven gingen teloor 
jaren ’70 

• Hoge werkloosheid 

• Verval van de industriële 
gebouwen 

• Kleiputten gebruikt als 
stortplaats voor industrieel en 
huishoudelijk afval 
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Ons Verhaal… 

• Basis voor de regionale 
vermarkting is het 
Streekverhaal – het verhaal 
van de regio neergeschreven 
door zijn bewoners 
• Zet de troeven in de verf – 
geeft actiepunten weer 
• Engagement van de 5 
Rupelgemeenten (politiek 
beleid en lokale actoren) en de 
provincie Antwerpen 
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Streekverhaal 
• Focus op 3 pijlers als USP:  

• klei (baksteennijverheid, architectuur, 
erfgoed… ) 

• water (Rupel en scheepvaart, visvijvers, 
recreatieve plassen, poelen voor 
amfibieën…) 

• landschap & natuur (panoramische 
zichtpunten, beschermde diersoorten, 
unieke biotopen…) 

• Verbinding erfgoed, natuur, 
recreatie, toerisme, economische 
ontwikkeling 
• Unieke beleving 
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2 bezoekerscentra &  
3 musea 
• Panoramische Watertoren: 

introductie tot de streek & landschap 
• Nautisch bezoekerscentrum: 

introductie tot de rivier: 
watervervoer, historische 
scheepsbouw, scheepswerven 

• Beschermd dorpsgezicht 
Noeveren: 2 musea: geschiedenis 
van de steenbakkerijnijverheid & 
sociale geschiedenis (2 musea) 

• Museum Rupelklei: educatieve expo 
& rijke fossielencollectie 
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Huisstijl 

4Werven Ziekerzee 

• Steenvorm als inspiratie 
• 3 kleuren voor de 3 pijlers 
• Schoorstenen 
• Vorm kleiputten 
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Regionaal toeristisch beleid 
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Toerisme Scheldeland 

• Hoort tot toeristische cluster 
Scheldeland: 3 rivieren: Schelde, 
Dender, Rupel  
• Unieke beleving langs en op het 
water: historische steden, 
pittoreske gemeenten, veerboten, 
fietsen & wandelen, 
streekgastronomie… 
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Toerisme Scheldeland 

• Beleid met 9 ‘werven’: 

• Werf 5: Authentieke ‘Water’ 
Beleving 

• Werf 6: Authentiek Erfgoed: focus 
op nautisch en maritiem erfgoed 

 

Versterk wat al bestaat – 
Voeg nieuwe elementen toe 
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Nautisch bezoekerscentrum 
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Nautisch bezoekerscentrum 

• ‘Clotilde’: oudste nog bewaarde 
authentieke steenschuit – intiem 
theater 

• Silo: tentoonstelling belang rivier 
vroeger & nu; bedrijvigheid langsheen 
de rivier 

• Scheepswerven: kaart 
• PC & App: POI’s + uitleg 
• Bezoek met gids: Wandeling langs 

het scheepsbouwverleden van Boom 
• Naast eetcafé ‘t Steencaycken 
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Nautisch bezoekerscentrum 

-> UITDAGING: 
• openstelling zonder personeel 
• voorlopig een eiland!  
 
Versterking pijler water:  
1. PDPO project samen met 

Scheldeland 
2. Fietsbelevingspunt 

Rupel/Scheldeland (gesubsidieerd 
door TVL) 

3. Europees project Blauwe Halte 
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Chapter 4 

Fietsbelevingspunt Rupel - 
Scheldeland 



Blauwe halte rupel - Interreg 
Vlaanderen-Nederland 

Hoge concentratie 
Wonen – werken - leven 



Site: De Schorre aan het water 
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De Schorre aan het water 
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Nieuw onthaalgebouw 

• Wielercollectie Paul van Bommel: rijke 
privé-collectie: toppers naast 
streekrenners 

• Basis voor inrichting & beleving 

• Producten: fietsen, wandelen, varen; 
Begeleide fietstours & individueel aanbod 

• Service: Fietsenverhuur, fietsenherstel, 
fietsservice, logistiek wielerclubs en MTB 
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Inrichting: Fiets-themacafé 

• In gerestaureerde ringoven 

• Met groot buitenterras 

• Thematische inrichting 

• Catering gelinkt aan fietsbelevingspunt 



24 - 23/05/2017 

Ontwikkeling fietsaanbod 

• Pakketten voor wielerfanaat, wielerrecreant, 
vakantiefietser 

-> aanpassing “In’t Wiel van Eddy Merckx”: beide 
doelgroepen 

-> Baksteenroute: voor recreatieve fietser 

-> Combinatie met catering: wielerontbijt, ‘wielerpicknick’ 

-> Combinatie met watervervoer 

• ook internationaal (TVL): samenwerking met 
wielercentra: wielerpakket: Oost – Midden - West 

• Permanent aanbod vs promotie tijdelijke events derden: 
bv. Potjeir klassieker, Smikkeltocht, Duvel on tour… 

• Ganse jaar door activiteiten: workshops, 
boekvoorstellingen, reisadvies 

-> aanwerving coördinator noodzakelijk!   
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Blauwe Halte Rupel 
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Antwerpen 

Gent/Frankrijk Mechelen 

Lier 

Noordzee/NL 

Brussel 

Hasselt/Luik 

Knooppunt Schorre - AS IS 
• Recreatiedomein De Schorre 
• Toeristisch Infokantoor 
• Jaagpad met 400.000 fietsers/jaar 
• Fiets- en wandelknooppunten 
• Steiger en ponton  
• Veerdienst binnen wandelafstand 
• Passagiersvaart 
• O.V.: buslijn 500 – spoorlijn 52 
• Nautisch Bezoekerscentrum 
• Horeca 

Temse 

Rupelmonde 
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Europese subsidie BLUEHUB NSE 

Er wordt ingezet op het Interreg VB Noordzee Programma 
2014-2020, Prioriteit 4: Promotie van duurzaam transport en 
mobiliteit:  
Developing and improving environmentally-friendly low-carbon 
transport systems, including inland waterways and maritime 
transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in 
order to promote sustainable regional and local mobility. 

• 4.2. Stimulate the take-up and application of green 
transport solutions for regional freight and personal 
transport 

Weinig ingediende projecten op deze prioriteit. 

Nog voldoende budget beschikbaar. 

Overheden nemen dit op in beleidskaders maar weten niet hoe eraan 
te beginnen!  

Samen zoeken naar transnationale oplossingen vanuit 
partnergebonden kennis en expertise. 
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Pilootproject: eerste blauwe halte… 

• Ontwikkeling van een haalbaar model voor een regionale “Blauwe 
Halte”: een multimodaal watergebonden overstappunt dat 
fietsen, wandelen, openbaar vervoer, collectief vervoer en 
watervervoer verbindt voor personenvervoer en klein regionaal 
vrachtvervoer.  

• Biedt een alternatief voor transport tussen stedelijke kernen 
en groene randgebieden 

• Zowel voor functioneel als vrijetijdsvervoer 

• Landgebonden mobiliteitsnetwerken verbinden met nautische 
netwerken 
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Europese subsidie Blue Hubs NSE 

Resultaat kan geboekt worden door aanpak 3 facetten = 3 
werkpakketten: 

1. Creatie van een blauwe halte blueprint (moduleerbaar model van 
eenvoudig tot complex, transfereerbaar, geldig voor Europa)  

2. Bewerkstelligen van een shift van privaat autogebruik naar multimodaal 
vervoer (motivationele aspecten) – gebruikersonderzoek en integratie 
van motivationele aspecten in blueprint 

3. Onderzoek naar nieuwe business modellen en single payment 
systemen -> gericht op vervoeraanbieders (publiek en privaat) moeten 
transport kunnen voorzien op een economisch haalbare manier. 

 

-> Investeringsbudget Europa: 230.000 EUR 

 

Blauwe Halte Rupel is demonstratiemodel.  
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PARTNERS: wat brengen ze in, wat 
leren we ervan? 

• Provincie Antwerpen (lead partner) met Blauwe Halte 
Rupel/Scheldeland - 2 subpartners: overheid met voorbeeldfunctie 

• Scelta Mobility: mobiliteitsexpert – geïntegreerde mobiliteitsnetwerken) 

• NautiV: vertegenwoordigt nautische bedrijven: belangrijke partner 
communicatie & Transnationaal Nautisch Eindcongres  

• Havenbedrijf Antwerpen: start waterbus 2017 + bouw 3 hubs 
(Ketteniskaai, Lillo en Liefkenshoek) – startvoorbeeld en upgrade 
door voortschrijdend inzicht 

• Waterrecreatie Nederland: kennispartner voor ontwerpschetsen 
moduleerbare blueprint (samen met provincie Noord-Holland: 
pilootproject regio Amsterdam: beleidskader ontwikkeling 
watertransport) 

• Canal & River Trust: kennispartner als waterwegbeheerder; 
leadpartner pakket Communicatie; input voor postproject 
investering in Leeds (nieuw treinstation combi met watertransport) 
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PARTNERS (2) 

• Erlebnis Bremerhaven met 2 subpartners 

• Referat für Wirtschaft Bremerhaven: overheidsinstelling 

• swb Bremerhaven: duurzame energie provider voor Bremerhaven: alle 
elektrische oplaadpunten, zonne-energie etc. 

Pilootproject: Watershuttle op zonne-energie 

Attractieve app voor mobiliteitsgedrag 

Model single payment system 

• Stad Karlstad: expertpartner: succesvolle bus-boot vervoerslijn 
(privaat) voor woon-werkverkeer  

zoeken uitbreiding lijnen in de regio 

modellen single payment system 

• Noorwegen: Telemark Canal Regional Park: Marketing low 
footprint toerisme: bezoekers aantrekken vanuit Oslo en omgeving, 
maar zonder auto!  

Attractieve marketing campagne en meten resultaten. 
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