
Sectorwerking voor de toeristische ondernemer 
 

Overleg logies - CRVV 6/03/2018 



• Specifiek  voor doelgroep wielertoerisme   
– Betalend 
 Ronde van Vlaanderen fietsroutes 
  3 sportieve fietslussen tussen 78 en 103 km langs    

   hellingen en kasseien 
  aparte bewegwijzering (blauw – rood -geel) - op FNW VA 
  start/aankomst: Centrum Ronde van Vlaanderen 
  4 € (ook in Engels) 
http://www.toerismevlaamseardennen.be/nl/ronde-van-vlaanderenroute 
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• Specifiek  voor doelgroep wielertoerisme   
– Betalend 

 De Mooiste Rondes 

  praktische gids (fietsvriendelijke logies, wielercafés,  
  sportieve evenementen) 

  4 routes (4 types wielerfanaten) - op KNP/geen aparte beweg.  

  9,95 € (combipakket: RVV-route + Rondegids) + ook in Eng. 
http://www.toerismevlaamseardennen.be/nl/de-mooiste-rondes-rondegids-rvv-routekaart 
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• Specifiek  voor doelgroep wielertoerisme   
– Gratis 
 Koerskaart 
  selectie cafés, monumenten, kasseien en  
     hellingen in de VA 
  overzichtskaart van de regio, straatnamen 
   ism met het koersmagazine Bahamontes 

 
 
http://www.toerismevlaamseardennen.be/nl/koerskaart-vlaamse-ardennen 
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• Specifiek  voor doelgroep wielertoerisme   
– Gratis 
 Koerskoppen  Nieuw in 2018! 
  8 portretten van koershelden, met o.a. Jolien D’Hoore  

 en Greg Van Avermaet 
  ontdek hun favoriete passages in de VA 
   ism met het koersmagazine Bahamontes 
http://www.toerismevlaamseardennen.be/nl/koerskoppen 
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• Algemene toeristische informatie   

– Gratis 

 Toeristische Gids 2018 Vlaamse Ardennen 

 Toeristische Kaart Vlaamse Ardennen 

 Plan Bier Vlaamse Ardennen 

 StapAf Magazine (Oost-Vlaanderen) 2x/jaar 

 

 

 

 

Producten & promotie 

 
 



• Websites 

www.cyclinginflanders.be 

en 

www.tov.be   

en 

www.toerismevlaamseardennen.be 

en 

www.beleefjeeigenronde.be  

 

 

Producten & promotie 
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• Sectorwebsite www.sector.tov.be  
– Informatief 
– Inspirerend 
– Opleidingen 
– Netwerkmomenten 
– Contacten  

• Nieuwsbrief sector 
• Sectormomenten: 

– Inspiratiedag OVL breed (december) 
– Infodag groepen (februari) 
– Regionale momenten (voor- en najaar) 
– Logiesmomenten (mei-juni) 
– Initiatieven lokale partners en gemeentes 
 (vb. i.s.m. CRVV)      
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• Welke tools voor logies 

https://sector.tov.be/toolkit/  
– Distributie promotiemateriaal via webshop: 

• partner log-in 

• korting van 33% bij aankoop van 5 exemplaren 

– Routeprobleem melden 

– Evenement of arrangement kenbaar maken 

– Logies aanmelden of register bekijken 

– etc. 
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www.sector.tov.be/brochures-bestellen/   
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• Ondersteuning door delen informatie en kennis 

https://sector.tov.be/informatie-en-kenniscentrum/  

– Subsidies: vb. professionele fotoshoot voor logies 

– Consulting: vb. wetgevingen voor logies 

– Promotie: vb. Livv 

– Cijfermateriaal en onderzoek 

–  etc. 
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Sectorwerking 

 
 http://sector.tov.be/bestel-een-

professionele-fotoshoot-van-jouw-
logiesuitbating/  
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• Bij wie terecht en waar naartoe 

– Netwerk en contacten 

https://sector.tov.be/netwerk-contacten/  

– Agenda en infosessies 

https://sector.tov.be/agenda/  
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Vragen? 

Toerisme Vlaamse Ardennen: 
Wim Haesebeyt – regiocoördinator 
An De Pauw & Vera De Temmerman – medewerkers regiocoördinatie 
Veemarkt 27, 9600 Ronse 
tel. 055 20 76 81 
wim.haesebeyt@oost-vlaanderen.be 
an.de.pauw@oost-vlaanderen.be  
vera.de.temmerman@oost-vlaanderen.be  
 
Toerisme Oost-Vlaanderen: 
Deborah Ongena - Marketingconsulent verblijfstoerisme  
Theo De Meyer - Logiesconsulent  
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent  
tel. 09 267 70 51 (Deborah)  
tel. 09 267 70 52 (Theo)  
deborah.ongena@oost-vlaanderen.be   
theo.de.meyer@oost-vlaanderen.be  
Bezoek ook onze consumentenwebsite www.tov.be 
Voor alle toeristische ondernemers: sector.tov.be    
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