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Naar een gezamenlijke visie op 
toeristische ontwikkeling 

in Zomergem, Waarschoot en 
Lovendegem

in een participatief traject
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Wie maakt dit mogelijk?

● VVV De Lieve
● Leaderproject ‘t Liefken voor Altijd
● Project van:

 Toerisme Oost-Vlaanderen
 Plattelandscentrum Meetjesland

● Gefinancierd door:

● Begeleiding visietraject door Kwadraet
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Algemene doelstelling

Richting geven over waar we met de 
gemeenten gezamenlijk naar toe willen in 
onze toeristische ontwikkeling. 
Geen actieplan, wel een zicht op concreet potentieel en 
gewenste richting.



Cocreatie
als methode om 

 samen te werken

 samen complexe uitdagingen aan te pakken

 verandering te realiseren

Een (begeleid) proces van samen visie creëren die tegemoet 
komt aan het algemeen belang.
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interactieregels 
voor cocreatie
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Als richtinggevend kader, de gouden cirkel (Simon Sinek)
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Als richtinggevend kader, de gouden cirkel (Simon Sinek)

● Why? 
 Richting geven aan toeristische ontwikkeling

 Kenbaar maken van de troeven van de gemeente

 Dynamiek in de ontwikkeling van de gemeente

 Katalysator / proeftuin voor integratie van de 3 vroegere gemeenten

 Fierheid van de betrokkenen, de bewoners op hun gemeente

 Kansen bieden voor verenigingen en lokale handelaars

● How?
 9 principes van toeristische ontwikkeling als toetssteen voor toeristisch beleid

● What?
 Concrete uitwerking van de 4 werven
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3 participatiemomenten najaar 2017

1. Dromen van de toekomst: verzamelen 
van verhalen en dromen 

2. Principes van een visie op toerisme

3. Ontwerpen van een gedragen en 
werkbare visie
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De oogst van de 
participatiemomenten

 Onze principes van toeristische ontwikkeling

 Onze dromen – geclusterd in thema

 Onze dromen – volgens COCD indeling

 Hoofdlijnen per thema

 Toeristische ontwikkeling vanuit 4 werven, telkens 
met een toets aan de principes
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Onze toeristische ontwikkeling komt tegemoet aan volgende principes

● We kiezen voor toerisme dat gastvrij is en vertrekt vanuit wederzijds respect

● Toeristische ontwikkeling vertrekt vanuit verbondenheid met de mensen, de lokale 
omgeving en het verenigingsleven

● Toeristische dienstverlening met een duurzaam karakter en vlotte bereikbaarheid

● Toerisme ontwikkelt zich vanuit overleg met lokale stakeholders, o.m. in dialoog met 
de (detail)handel

● Toeristische ontwikkeling doorstaat de ecologische toetssteen, d.w.z. vanuit respect 
voor de natuurlijke waarde van het gebied

● We kiezen voor een toerisme dat laagdrempelig is, openstaat voor iedereen

● Toerisme zorgt voor een meerwaarde voor de lokale handelaars

● We kiezen voor een evenwichtig programma (activiteiten binnen & buiten)

● Toeristische ontwikkeling in onze gemeente werkt verbindend
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Principes van toerisme samengevat

Toerisme met aandacht voor de invloed op …

de mensen, de lokale gemeenschap

de planeet / het milieu

de opbrengst of economische winst
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Onze dromen – toeristische ontwikkeling in thema’s

1. Toeristische dienstverlening

2. Cultuur- en evenementen

3. Natuurbeleving (te fiets, te voet en te paard)

4. Erfgoed en geschiedenis

5. Watertoerisme

6. Het publieke leven

7. HORECA en toerisme

8. Shopping toerisme
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Ordenen van onze dromen –
blauwe, rode en gele ideeën 
(COCD-box)
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Onze ideeën volgens thema –
Een toeristisch loket (en ambtenaar) voor Lievegem

 Blauwe ideeën 
• Installeren van een toeristisch loket

• Een toeristisch ambtenaar

• Duidelijk toeristisch aanbod via digitaal loket

• Sterke website met sterk merk

 Rode ideeën
• Een sterk centraal toeristisch infopunt (geen versnippering)

 Gele ideeën
• Aanstelling van een toeristisch ambtenaar
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Onze ideeën volgens thema –
Ontplooiing van cultuur- en erfgoed

 Blauwe ideeën
• Erfgoed ter beschikking stellen (kerk, kastelen, domeinen)
• Kerkgebouw een culturele / kunst functie geven
• Gegidste belevingswandeling
• Programma’s voor jonge gezinnen

 Rode ideeën
• Wisselende kunst- en erfgoedtentoonstellingen in ons patrimonium (+ HORECA)

 Gele ideeën
• Kastelen open stellen + activiteiten
• Inleefkasteel: programma’s voor jonge gezinnen (verkleden, verhalen, het 

kasteeltijdperk beleven, eetfestijn, …)
• Museum van de streek
• Meer uitdiepen van zaken uit beide wereldoorlogen (route met borden, gidsen)
• Geschiedenis in de kijker zetten
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Onze ideeën volgens thema –
Fiets- en wandeltoerisme verder uitbouwen

 Blauwe ideeën
• Wandel- en fietsbrochures + netwerk over de gemeenten heen
• Wandelpaden door velden en bossen
• Blote voeten pad
• Hindernissenparcours
• Thema fietsroutes / wandelroutes
• Veilige fietswegen
• Trage wegen openstellen & promoten

 Rode ideeën
• Routes ontwikkelen over de 3 gemeenten (7 dorpen) – wandel, 

fiets, paard
 Gele ideeën

• Fietsroutes aanmaken en promoten



20

Onze ideeën volgens thema –
Watertoerisme ontwikkelen Blauwe ideeën

• Activiteiten op De Lieve inrichten (bv. kayak)
• Aanlegsteiger op Schipdonk
• Waterfeesten (band tussen 3 gemeenten)
• Lievetrail
• Eco waterpark

 Rode ideeën
• Kanovaren + HORECA
• Lievefeesten: waterfeest, fjierleppen, zeepkistenrace, 

vlottenbouw, …
• Waterbus van Gent naar Lievegem

 Gele ideeën
• Watertoerisme op De Lieve
• Stoktevijver Lovendegem
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Onze ideeën volgens thema –
Een aantrekkelijk aanbod van HORECA

 Blauwe ideeën
• Voldoende HORECA / accommodatie

• Meer B&B’s

• Sneukeltoer in Lievegem

 Rode ideeën

 Gele ideeën
• Voldoende verblijfsaccommodatie
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Conclusies van de 
procesbegeleiding 
– wat staat er te gebeuren?
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Toekomstige ontwikkeling in 4 werven

Principes op toeristische 
ontwikkeling als toetssteen

Dienstverlening 
vanuit de gemeente

Cultuur en erfgoed

Wandel- en 
fietstoerisme

Watergebonden 
activiteiten
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Werf 1 – dienstverlening vanuit de gemeente

Oprichten van een toeristisch loket
Uit noodzaak en als katalysator voor toeristische ontwikkeling

 Een fysieke plek én digitale aanwezigheid (website, sociale media)

 Centrale ligging mét uitstraling

 Aanbieden van promo toeristische activiteiten, folders, literatuur over 
lokale geschiedenis, artisanale producten

 Samenwerking met lokale handel, verenigingen en culturele 
organisaties
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Werf 1 – dienstverlening vanuit de gemeente

Aantrekken van een toeristisch ambtenaar
Uit noodzaak en als katalysator voor toeristische ontwikkeling

 Vacature met functieomschrijving en profiel

 Takenpakket: inventariseren, digitale en fysieke distributie, promotie, 
netwerking in diverse sectoren, samenwerking met andere 
toeristische diensten, innovator in toeristisch aanbod, ondersteuning 
van activiteiten, ambassadeur van de gemeente
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Werf 2 – Cultuur & erfgoed

Openstellen van waardevolle kerken in Lievegem
 Als heemkundig museum

 Als tentoonstellingsplek, culturele ruimte

 Gewenst effect: meer toegankelijkheid voor publiek, ruimere 
bekendheid van de cultuurschatten

 Past in een kerkenbeleidsplan: enerzijds kerken voor erediensten, 
anderzijds ontwijde kerken met een publiek-private functie

 Concreet voorstel i.v.m. de Art Deco kerk in Beke (Ar. Valentijn 
Vaerwyck) – zie betreffende flap avond 3
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Werf 2 – Cultuur & erfgoed
Een (gegidste) beleveniswandeling

 Wandeling langs monumenten, domeinen, kastelen

 Aandachtspunten:
• Coördinatie van vraag & aanbod

• Inventarisatie van bestaande wandelingen

• Lokale gids(en) – mensen die de streek kennen en de wandeling 
boeiend kunnen maken met verschillende verhalen

• Inwerken op verschillende zintuigen (proeverij – snuiverij – zienderij)

• Extra aandacht voor toegankelijkheid en laagdrempeligheid

• Bewegwijzering met specifieke borden

• 1 of meer stopplaatsen integreren
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Werf 3 – Fiets- en wandeltoerisme
De Lieve dorpen route

 Fietsroute langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden

 Opbouwen vanuit bestaande fietsknooppunten

 Mogelijkheid voor verschillende afstanden en doorsteken

 Linken aan 3 wandellussen

 Op papier én digitaal – een plattegrond + een app

 Betrekken van lokale HoReCa

 Zorgen voor focus per deelgemeente
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Werf 4 – Watergebonden activiteiten

Organisatie van de Lievefeesten
 Gewenste effecten: verbondenheid tussen de inwoners ; fierheid 

op de gemeente ; stimulans voor toerisme

 Een stil festival

• Met toneel, poëzie, lichtkunst

• Met optredens van lokale groepen

• Een actiever stuk tussen ‘t Oud Liefken en de brug, de rest voor meer rustige 
kunstzinnige activiteiten
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Werf 4 – Watergebonden activiteiten

Organisatie van de Lievefeesten (Waterfeest)
 Gebaseerd op de vroegere Lievefeesten

 Waterfeest, fierljeppen, zeepkistenrace, vlottenbouw, …
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Werf 4 – Water verbonden activiteiten

Andere water verbonden activiteiten
 Klassiek concert langs het water

 Culinaire wandeling langs de Lieve

 Water – sport – feest met zwemmen, kajak, waterpolo

 Organisatie van een viskampioenschap

 Streekgerechtenfestival

 De Lieve loopwedstrijd

 Een natuurgids (boek): Fauna & Flora van De Lieve

 Bongo bon: ‘Watertoerisme in het Meetjesland’

 2 aanlegsteigers voor café, sport, stopplaats waterbus
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Samenvatting
● Toeristisch ambtenaar → infopunt en promotie
● Erfgoed

 Kerken en kastelen: museum, tentoonstellingen, horeca
 Beleveniswandeling

● Fietsen en wandelen
 Bijkomende routes en brochures
 Bijkomende wandelpaden door velden en bossen, trage wegen

● Water 
 Lievefeesten, Waterfeesten
 Kano of  kajak
 Aanlegsteiger
 Waterpark 

● Horeca: B&B’s stimuleren, sneukeltoer
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Dank voor een fijne samenwerking & veel succes met de 
ontwikkeling van het toerisme in Lievegem!
Geert Vansieleghem - Kwadraet
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Toeristisch project
langs de (oorspronkelijke) Lieve
van Gent tot Damme.
Inhuldiging project: vrij 22 juni 2018
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