Planning 2018 – Toerisme Waasland
1. Publicaties:
 Toeristische gids (Financiering TWL)
Het Waasland brengt jaarlijks een toeristische gids uit. Deze gids bevat het
overzicht van het toeristisch aanbod van de regio. De gids wordt voornamelijk
verspreid via de webshop en de toeristische infokantoren in de regio. De gids
staat tot nu toe los van de gevoerde campagnes. Ook de indeling in clusters
komt niet tot uiting in de publicatie.
Binnen de uitbesteding van de toeristische campagne voor 2018 verwachten
we dat de opdrachtnemer op basis van de positonering een nieuw concept
uitwerkt voor een publicatie. Deze uitgaven dient afgestemd te zijn op de
verhaallijnen, clusters en doelgroepen en ontsluit het toeristische aanbod op
een hedendaagse manier.
Belangrijk is dat de publicatie beleving uitstraalt en een bewaarwaarde heeft
voor de potentiële bezoeker. De publicatie dient zowel wervend als activerend
te werken.
De geselecteerde opdrachtnemer staat in voor:
 Ontwikkeling van een nieuw concept voor de gids;
 Redactie van de gids op basis van aangeleverde informatie van Toerisme
Waasland;
 Opmaak van de volledige publicatie;
 Fotografie voor cover en beelden die de nieuwe positionering vertalen
naar wervende toeristische fotografie;
 Aanlevering van druklare bestanden bij de door Toerisme OostVlaanderen geselecteerde drukker.
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 Plan Bier Waasland (Financiering TWL)
Plan Bier Waasland is een gratis kaart met 3 wandelroutes en 4 fietsroutes
langs brouwers en kroegen. Het plan kadert binnen de campagne van Plan Bier
van Toerisme Oost-Vlaanderen.
Deze publicatie zal in 2018 herwerkt en aangepast worden.
 Havenlandbrochure/kaart (Financiering TOV)
Te bekijken.
 Reynaertautoroute (Financiering TOV)
De Reynaertautoroute zal opgewaardeerd worden voor andersvaliden. Deze
route zal mee opgenomen worden in een boekje met alle andere fiets-,
wandel- en autoroutes voor mindervaliden in Oost-Vlaanderen.

2. Sectormomenten:






Start seizoen: donderdag 15 maart 2018 (Financiering TWL)
Logeren in Vlaanderen (LIV): mei 2018 (Financiering TOV)
Studiereis: vrijdag 19 oktober 2018 (Financiering TWL)
Brochure uitwisseling diensten voor toerisme
Ambassadeurstrajecten in de 4 clusters (financiering TOV)

3. Werkgroepen ism sector:
 Werkgroepen productontwikkeling 2019 (Financiering TWL)
Voor volgende clusters:
 Wase-steden-as
 Durmevallei/Moervaart
 Noordelijke Bossen
De clusters Sierteelt worden binnen TOV ondersteunt, de cluster Schelde
binnen Schelde Sterk Merk en de polders binnen het project Grenspark
Groot-Saeftinghe.
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 Onthaal
Binnen het Streekoverleg Waas & Dender werken heel wat partners in
verschillende werkgroepen samen om het sociaal-economisch weefsel in
de regio te versterken. Eén van deze werkgroepen is de werkgroep
‘toerisme’. De werkgroep ‘toerisme’ zal ook acties uitwerken die een
duidelijke link hebben met de lokale economie. Hiervoor werd er een
stuurgroep opgericht die getrokken wordt door Toerisme OostVlaanderen ism de regionale vzw’s en de betrokken steden/gemeenten.
Daarnaast werkt Toerisme Oost-Vlaanderen volop aan een visie rond
onthaal. Welke acties hiervoor vanuit de regio ondernomen zullen
worden maakt deel uit van deze visieontwikkeling (concrete actie voor
de regio Waasland is een uitrol van het ambassadeurstraject – zie
hierboven bij sectormomenten).
 Overleg toeristische diensten (Financiering TWL)
Dit overleg zal volgend jaar ipv 2 keer 6 keer per jaar plaatsvinden. De
data hiervoor moeten nog bepaald worden.
Op de agenda staat veelal een stand van zaken en/of evaluatie van de
lopende projecten, aftoetsen van nieuwe ideeën en een vooruitblik op
wat het volgende jaar zal brengen.
 Logiesoverleg (Financiering TWL)
Dit overleg zal enkele keren per jaar georganiseerd worden (in eerste
instantie met de hotels, daar we pas in 2017 opnieuw gestart zijn met
een logiesoverleg). Deze data worden ad hoc vastgelegd op vraag van de
sector.
 Gidsenoverleg (Financiering TWL)
 Toelichting kernproducten en positionering regio
 Samenwerking/productontwikkeling stimuleren
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4. Communicatie & media:
 Campagne 2018 (Financiering TWL – TOV):
De opdracht zal uit 3 delen bestaan:
1. Vertalen van het strategisch plan naar een positionering die
bruikbaar is in de marketingcampagnes en publicaties
2. Realisatie (concept, redactie/copywriting, opmaak,
coverfotografie) van een toeristische publicatie voor de regio
3. Uitwerken van een campagne voor het positioneren van het
Waasland als een aantrekkelijke regio voor recreatie en een korte
vakantie
 De overeenkomst wordt gesloten voor 1 jaar en gaat in na
de gunning van de opdracht. Er is mogelijkheid om de
opdracht met 1 jaar te verlengen.
 Er is een maximumbudget voorzien van 90.000 euro (excl.
BTW), waarvan TOV 25.000 euro (excl. btw) bijlegt voor de
realisatie van deze opdracht in 2018.
 Pers
Intensievere uitbouw netwerk
 Nieuwsbrieven
 Blijvende opvolging:
 Website Ontdek het Waasland, toerismewaasland.be
 Social media: Facebook, Twitter, Instagram
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5. Projecten:
Schelde – Durme – Moervaart
 Oeverlopen
Blijvende opvolging van de evolutie van de werken in de Sigma gebieden
in Kruibeke, Temse en de Durmevallei en inspelen op het vlak van
toeristische productontwikkeling en promotie.
 Scheepswerven in Beeld
Toerisme Oost-Vlaanderen diende hiervoor begin mei een PDPO dossier
in. Met dit project willen we het scheepsbouwerfgoed en de ontsluiting
ervan ontwikkelen door 3 belangrijke sites met elkaar te verbinden via
een fiets/vaartocht en zo een stimulans te geven aan de bredere
ontwikkeling in de regio’s Waasland en Scheldeland. De 3 sites zijn de
Scheepswerf in Baasrode waar we een tentoonstelling wensen in te
richten die het verhaal vertelt van de scheepsbouw langs de Schelde. Op
de oude Boelwerf in Temse willen we een wandelroute ontwikkelen met
aandacht voor de geschiedenis van de Boelwerf. In de CNR loods van
Rupelmonde vaart men met hengsten, onderhoudt men de schepen in
Rupelmonde en bouwt men reconstructies.
Dit project werd door de Provincie niet goedgekeurd.
Het project werd inhoudelijk en algemeen positief onthaald maar
ondervindt een aantal struikelblokken, waaronder de financieel kost
(voornamelijk infrastructuurkosten).
We bekijken nog in 2017 met alle partners de mogelijkheden om het
dossier financieel in te perken en opnieuw in te dienen bij PDPO. Andere
subsidiekanalen werden bekeken maar zijn geen optie.
Opnieuw aanmelden dossier: 19 maart 2018
Definitief indienen dossier: 29 juni 2018
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Toerisme Waasland voorziet als copromotor in de begroting van 2018
7.500 euro. Toerisme Waasland voert volgende onderdelen van het
project uit en financiert volgende onderdelen:
 Toeristische sectorwerking (inspiratie- en vormingsmomenten,
ontdekkingsdagen, …)
 Toeristische communicatie en promotie (publicaties, campagnes,
…)
 Havenland
Havenland speelt maximaal in op de ontsluiting van de recreatieve
waarden van het unieke havenlandschap: een beleving van maritieme,
logistieke, en industriële activiteiten, erfgoed, polderlandschap,
natuurontwikkeling en de Schelde die door haar ligging een centrale rol
in het verhaal inneemt.
Dit gebeurt o.m. door diverse onthaal- en bezoekmogelijkheden meer op
elkaar af te stemmen en aan te vullen met overkoepelende initiatieven
zoals watervervoer, sterke onthaalpoorten als landschapsbakens,
verbindende fietsroutes, enz. Dit zal het gebied niet alleen beter
ontsluiten maar ook de ruimtelijke samenhang voelbaar maken en op
een hoger niveau tillen. Hiermee wordt zowel het economische hart van
Vlaanderen versterkt als het volledige gebied als een recreatieve en
toeristische trekpleister.
Het project werd in 2015 geselecteerd als één van de negen strategische
projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Hiervoor ontvangt het Havenbedrijf een subsidie van 300.000 euro voor
de komende drie jaar. (lees persbericht)
Het Havenbedrijf werkt voor de realisatie van Havenland samen met de
stad Antwerpen, gemeenten Zwijndrecht en Beveren, Mobiliteit en
Openbare Werken, Agentschap Natuur en Bos, Maatschappij
Linkerscheldeoever, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Waterwegen en
Zeekanaal en nog een 10-tal partners.
TOV ontwikkelde een vernieuwde Havenlandkaart in juni 2017 en deed
aanpassingen op het fietsnetwerk.
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We volgen dit project via de stuurgroep van nabij op en zullen inspelen
op opportuniteiten die zich voordoen op vlak van toeristische
productontwikkeling en promotie.
Het Havenland stelde ondertussen een charter op om het engagement
tussen de betrokken partners te versterken.
 Schelde Sterk Merk
Schelde Sterk Merk is een strategisch project dat gerealiseerd wordt met
de steun van Ruimte Vlaanderen. Ruimte Vlaanderen zegde een subsidie
van 300.000 euro toe voor het project 'Schelde Sterk Merk'. Dat werd
ingediend door Regionaal Landschap Schelde-Durme.
Een van de doelstellingen van Schelde Sterk Merk is om het ScheldeDurme-estuarium als toeristisch-recreatieve attractiepool te
ontwikkelen.
We volgen dit project via de stuurgroep en begeleidingsgroep van nabij
op en zullen inspelen op opportuniteiten die zich voordoen op vlak van
toeristische productontwikkeling en promotie.
Het huidige project Schelde Sterk merk eindigt in augustus 2017.
Het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ werd ingediend bij
Toerisme Vlaanderen door de partners van het strategische project
Schelde Sterk Merk, dat is ondergebracht bij Regionaal Landschap
Schelde-Durme.
Het project ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ kreeg 4.388.000 euro
Subsidie voor de komende 3 jaar (2017-2018-2019).
De Scheldevallei heeft een bijzonder groot toeristisch groeipotentieel.
‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ speelt daarop in met de
openstelling voor toeristen van de kastelen van Bornem, Laarne en
Wissekerke (Kruibeke). Door drie nieuwe toeristische trekkers te creëren
zal de ganse Scheldevallei een sterkere toeristische bestemming worden.
Partners project Van Steen tot Steen langs de Schelde’:
De gemeenten Laarne, Kruibeke en Bornem, Graaf de Marnix de SainteAldegonde, de stad Dendermonde, Regionaal Landschap Schelde-Durme,
Agentschap voor Natuur en Bos/Natuurinvest, Toerisme OostConceptnota jaarplanning 2018
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Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de
vzw Historische Woonsteden.
In de laatste stuurgroep en begeleidingsgroep van Schelde Sterk Merk
besliste men om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een strategisch
project. Deze zal in de loop van augustus 2017 ingediend worden.
De aanvraag van dit dossier zal inhoudelijk focussen op Rivierpark
Scheldevallei.
Bij evt. goedkeuring van het project is de duurtijd 3 jaar, te starten vanaf
augustus 2018.
Hiervoor wordt er een charter met alle partners afgesloten.
 Durmevallei
Het studiebureau Stramien boog zich op vraag van de Schelde Sterk
Merk-partners, Waterwegen & Zeekanaal NV, het Agentschap voor
Natuur en Bos, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Toerisme OostVlaanderen, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland en de
gemeenten Hamme, Lokeren, Temse, Waasmunster en Zele over de
volgende taken:
 Fase 1: Analyse en inventaris werd afgerond
 Fase 2: Visie, opzet en krachtlijnen van een overkoepelende,
integrale langetermijnvisie op het ganse plangebied is bijna
afgerond.
 Fase 3: is voorwaardelijk gegund en moet nog beslist worden: het
uitwerken van een overkoepelende, integrale langetermijnvisie op
het ganse plangebied.
Toerisme Waasland zetelt in de kerngroep omtrent de ontsluitings-en
onthaalvisie van de Durmevallei en zal inspelen op de toeristische
opportuniteiten die zich voordoen op vlak van toeristische
productontwikkeling en promotie.
 Kano-en kajaktraject
Sport Vlaanderen bekijkt de mogelijkheden voor een permanent en
geoptimaliseerd kano-en kajaktraject op de Moervaart en Zuidlede.
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Er werd hiervoor een projectwerkgroep samengesteld waar Toerisme
Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen deel van uitmaakt.
 Poldersparkschap Kruibeke (projectpartner)
Het gecontroleerde overstromingsgebied van de Polders van Kruibeke is
bijna voltooid. Het gebied is grotendeels in eigendom van W&Z. Vandaag
worden veel activiteiten door ANB en W&Z uitgevoerd. Maar nu de Polders
bijna voltooid zijn gaan W&Z en ANB zich meer op de achtergrond zetten.
Daarom willen we de streekholders van de Polders van Kruibeke
samenbrengen in één organisatie: Het Poldersparkschap.
Het Poldersparkschap zal ondergebracht worden in de gemeentestructuur.
De stuurgroep krijgt dus het mandaat en de middelen om de recreatieve
werking van de Polders te sturen en te beslissen. De stuurgroep stelt het
jaarprogramma en het jaarbudget voor, controleert de stand van zaken en
evalueert de werking.
Toerisme Waasland zetelt in de stuurgroep en zal inspelen op de mogelijke
toeristische opportuniteiten op vlak van toeristische productonwikkeling en
promotie.
Sierteelt
 B(l)Oeiend Oost-Vlaanderen
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 euro (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.
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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.
Toerisme Waasland zetelt in de stuurgroep en speelt in op de
toeristische opportuniteiten op vlak van toeristische productontwikkeling
en promotie. Dit project loopt in 2017 af. Er wordt wel nog bekeken hoe
dit traject kan verder gezet en eventueel uitgebreid kan worden.

Noordelijke bossen en polders
 EGTS (projectpartner)
De vier grensgemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene
werken aan de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking.
Ze hebben hiervoor een EGTS opgericht (Europese Groepering voor
Territoriale Samenwerking).
Doelstellingen:
 Het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende
samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en te
ondersteunen.
 Gezamenlijke projecten te realiseren.
De EGTS is de eerste tussen Vlaamse en Nederlandse openbare besturen.
Naast de vier gemeenten maken ook de provincies Zeeland en OostVlaanderen en Interwaas en Maatschappij Linkerscheldeoever er deel
van uit.
Toerisme Waasland zetelt in de stuurgroep en speel in op de toeristische
opportuniteiten op vlak van toeristische productontwikkeling en
promotie.
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 Grenspark Groot-Saeftinghe (projectpartner)
Een grenspark in het fraaie grensgebied van België en Nederland (Het
Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige-Prosperproject,
Prosperpolder- Zuid, Oude Doelpolder en Nieuwe Arenbergse polder en
alle waardevolle landschappen in de grensoverschrijdende regio van het
Linieland Waas en Hulst)
Inhoud:
Realisatie van een duurzaam, zelfdragende entiteit met internationale
topnatuur, met sterk economisch weefsel en een immense meerwaarde
voor alle omliggende gemeenten: Beveren, Hulst en Sint-Gillis-Waas.
Eén van de vele doelstellingen:
 Toeristisch potentieel in de verf zetten:
 Grensparkconcept & businessplan
 Gastheerschap
 Openstelling infokeet
 Koppeling gemeenschappelijke communicatie Grenspark,
Havenland en Hedwige Prosperpolder
 Primaire productontwikkeling (werfwandelingen,
natuurwandelingen,…)
Timing:
2016-2019
Projectverantwoordelijke:
De trekker van het project is EGTS (Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking) Linieland van Waas en Hulst
Financiering:
Het Grenspark krijgt 1,4 miljoen euro steun van het Europese Interreg
programma. De totale kostprijs van het project bedraagt 2,8 miljoen
euro.
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 LEADER Agrarische Eigenheid: Waas toeristisch potentieel
Locatie:
Koewacht (Moerbeke) aan de Nederlandse grens (Koewacht, Terneuzen)
en grenzend aan de gemeente Stekene, en Prosperpolder (Kieldrecht,
Beveren) eveneens aan de Nederlandse grens (Nieuw Namen, Hulst)
Inhoud:
De realisatie van twee toeristische belevingscentra in Koewacht en in de
voormalige maalderij van de Prosperhoeve te Prosperpolder met het oog
op het versterken en ontsluiten van het agrarische karakter van de regio
voor enerzijds de eigen lokale gemeenschappen en anderzijds toeristen
en het onderwijs.











Doelstellingen:
De sinds 1982 beschermde Prosperhoeve in Prosperpolder
infrastructureel in ere herstellen en gefaseerd een toeristisch-recreatieve
ontsluiting realiseren
Een agrarisch belevingscentrum in de voormalige maalderij van de
Prosperhoeve realiseren
De verschillende gebouwen van het oorspronkelijk hoevecomplex krijgen
nieuwe bestemmingen in functie van de gewijzigde omgeving: als
onthaalpoort voor het nieuw te creëren natuurgebied met een
verwijsfunctie naar een netwerk van bezoekers-en belevingscentra in de
ruimere regio (bv. Klingspoor, Fort Liefkenshoek, Saeftinghe, …)
De typische polderlandbouw belichten met focus op de graanproductie
en de haar ondersteunende ambachten
In Koewacht krijgt een selectie van unieke en waardevolle
erfgoedobjecten uit zeer verscheiden en verspreide agrarische collecties
(landbouwalaam uit het landbouwmuseum van Stekene en een aantal
lokale agrarische collecties betreffende de vlasnijverheid en de
verdwenen suikerindustrie) een nieuw leven in een coherent verhaal
uitgewerkt op actuele wijze
De collectie zou bij voorkeur ondergebracht worden in de Sint-Philippusen Jacobuskerk van Koewacht, een historisch en maatschappelijk
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waardevolle neogotische kerk op de grens van de gemeenten Moerbeke,
Stekene en Terneuzen
 De uitbouw van flankerende randactiviteiten op het gebeid van
recreatie, educatie en toerisme zoals bijvoorbeeld een landbouwleerpad
en educatieve pakketten.
Timing:
01/01/2016 – 30/06/2018
Projectverantwoordelijke:
EGTS Linieland van Waas en Hulst
Copromotoren:
Landelijke Gilde Stekene, Prospersite vzw, Plattelandscentrum
Meetjesland vzw, Interwaas (Erfgoedcel Waasland)
Partners:
Toerisme Waasland, Landelijke Gilden vzw, Dorpsraad Koewacht,
Gemeente Beveren, Gemeente Moerbeke, Gemeente Stekene,
Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren vzw, Centrum
Agrarische Geschiedenis (CAG), Transversale cel cultuur Provincie OostVlaanderen
Financiering:
Totale projectkosten 150.800 eur, waarvan 98.020 eur steun van ELFPO
 Leader Transnationaal
Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen en het EGTS wordt er een
subsidiedossier voor transnationale Leader samenwerking in de
grensregio Waasland en Zeeuws-Vlaanderen voorbereid.
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We willen op toeristische vlak een aantal doelstellingen en de daaraan
gekoppelde acties concreet maken. Verdere besprekingen hieromtrent
zullen in 2018 verdergezet worden.

Wase steden-as
Momenteel werd hiervoor nog geen stuurgroep opgericht. Een eerste stap
hierin is de organisatie van een sectormoment in september 2017. Vanuit dit
sectormoment wordt er bekeken naar mogelijke toeristische samenhang,
productontwikkeling en promotie tussen Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren.

Algemeen
 Ambachtelijk Weekend (Vrede ’18)
Bijna 400 deelnemers uit het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen stellen
hun ambacht voor tijdens het Ambachtelijk Weekend. Dit zal
plaatsvinden op 18 en 19 augustus 2018.
Het Ambachtelijk Weekend is een organisatie van Toerisme Waasland
ism de Wase steden en gemeenten, Hulst en Terneuzen.
 Kastelen
Onderzoek naar toeristisch-recreatieve ontsluiting van de kastelen in het
Waasland.
Dit onderzoek zal in het najaar 2017 opgestart worden door
projectcoördinator bij Toerisme Oost-Vlaanderen Boris Dewolf
(Waasland en Scheldeland).
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6. Statutaire overlegmomenten:
ALGEMENE VERGADERING
DATUM
dinsdag 19 juni 2018
donderdag 6 december 2018
RAAD VAN BESTUUR
DATUM
dinsdag 27 februari 2018
donderdag 3 mei 2018
donderdag 4 oktober 2018
dinsdag 27 november 2018
DAGELIJKS BESTUUR
DATUM
donderdag 1 februari 2018
dinsdag 17 april 2018
donderdag 13 september 2018
dinsdag 13 november 2018

Conceptnota jaarplanning 2018

TIJDSTIP
19u00
19u00
TIJDSTIP
19u00
19u00
19u00
19u00
TIJDSTIP
16u30
16u30
16u30
16u30

Pagina 15

