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Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

VOORWOORD
Het toerisme in Oost-Vlaanderen verder kwalitatief uitbouwen, ten voordele van
bezoekers, inwoners en ondernemers: zo luidde ook in 2017 de missie van de vzw
Toerisme Oost-Vlaanderen. Wat we precies realiseerden en hoe, leest u in dit alweer
stevig gevulde jaarverslag.
Op vlak van toeristisch-recreatieve productontwikkeling was 2017 het jaar van
een aantal nieuwe wandelproducten. In Scheldeland kreeg het wandelnetwerk
Kalkense Meersen-Donkmeer er 65 kilometer aan wandelpaden bij. Tijdens
de zomer werden ook de wandelmogelijkheden in de Vlaamse Ardennen fors
uitgebreid en werd de regio onder de noemer Wandelwalhalla in de markt gezet
als dé wandelbestemming van Vlaanderen. Drie wandelnetwerken brachten er het
totaal aan bewegwijzerde wandelpaden naar 850 kilometer, een verdrievoudiging
van het bestaande netwerk. Tegelijk met de campagne brachten we Koplopen uit,
een thematische wandelgids die – net al de eerder gelanceerde gids Oeverlopen –
paste binnen onze nieuwe aanpak van de vermarkting van onze routeproducten.
Ook in de toekomst zullen we fiets- en wandelroutes uitbrengen in fris ogende en
prettig geprijsde belevingsgidsen waarmee toeristen en recreanten verschillende
keren Oost-Vlaanderen kunnen verkennen. Voor 2018 staan alvast drie nieuwe
belevingsgidsen in deze reeks gepland: Grensgevallen, met wandelroutes tegen en
net over de taalgrens, de fietsgids Denderstreken in Scheldeland en de Vlaamse
Ardennen, en Oost-Vlaamse Bossen, met wandelingen door de mooiste bossen
van de provincie. Naast Wandelwalhalla zetten we in 2017 ook met een hele
reeks andere campagnes Oost-Vlaanderen weer in de markt als een aantrekkelijke
toeristische bestemming. Die campagnes waren ofwel overkoepelend voor
de hele provincie, zoals Plan Bier, Beleef je eigen Ronde en B(l)oeiend OostVlaanderen, of net zoals Wandelwalhalla regiogericht, bijvoorbeeld onze fiets- en
wandelcampagnes voor het Meetjesland, Scheldeland en het Waasland.
Omdat het online gebeuren ook in toerisme steeds verder aan belang wint, zetten
we in 2017 nog sterker in op contentontwikkeling en het aanbieden van inspiratie
via onze website en socialemediakanalen, vaak in combinatie met influencer
marketing. Vooral Facebook en Instagram bieden de mogelijkheid om visueel te
werken, snel en op grote schaal de juiste doelgroepen te bereiken en hen tot actie
aan te zetten. Dat wierp zijn vruchten af: op Facebook worden we intussen gevolgd
door meer dan 32.000 personen, onze Instagram-account telt meer dan 1.400
volgers. Natuurlijk verliezen we intussen ons gedrukte paradepaardje niet uit het
oog: het fiets- en wandelmagazine StapAf, dat met 48.000 abonnees een absolute
voltreffer blijft. Rond StapAf magazine, de bijhorende maandelijkse e-newsletter en
onze sociale media groeide in 2017 een fiets- en wandelcommunity van echte fans
die we in de toekomst nog meer willen inzetten als ambassadeurs voor fietsen en
wandelen in Oost-Vlaanderen.
Ook onze dienst sectorwerking ter ondersteuning van alle toeristische
initiatiefnemers in de provincie, leverde in 2017 weer belangrijk werk. Zo
organiseerden we opnieuw tal van info- en ontmoetingsmomenten, persoonlijke
logiesconsults voor startende en reeds actieve logiesuitbaters, een brede

inspiratiedag en – in het kader van het project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen – een
begeleidingstraject voor horecauitbaters. De MICE-consulente binnen het team
stond ook in 2017 weer in voor de promotie van Oost-Vlaanderen als ideale
bestemming voor meetings, incentive reizen en congressen.
Uiteraard investeerden we ook weer fors in kwaliteitsbewaking en opwaardering
van bestaande routeproducten en werd er opnieuw naarstig gewerkt aan het
verzamelen en verspreiden van alle beleidsgegevens rond toerisme in OostVlaanderen. Die laatste worden sinds eind 2016 verzameld op de sectorwebsite
www.sector.tov.be, samen met onze sectornieuwsbrieven dé onmisbare
informatiebron voor elke toerismeondernemer in de provincie.
Dank aan iedereen die ook in 2017 weer meebouwde aan een toeristisch nóg
aantrekkelijker Oost-Vlaanderen, de collega’s van de Deputatie en de Provincieraad
die onze werking mogelijk maakten en alle medewerkers van Toerisme OostVlaanderen.

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 alle 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 dagen 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 toeristischrecreatieve 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 beheercyclus 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 nadruk 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, sierteelt, 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
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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 communicatiemiddelen: 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 samenwerkingsverbanden en private partners)
• participatie in het samenwerkingsverband op Vlaams niveau ‘Logeren in Vlaanderen vzw’ voor de promotie van het verblijfstoerisme 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 MeetinGent & 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 stimuleren.

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.
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Interprovinciaal wordt tweemaandelijks overleg gepleegd tussen de directies van de provinciale toeristische organisaties (PTO’s).
In 2017 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 en gezamenlijke promotiecampagnes), gegevensverzameling en –ontsluiting, ontwikkeling interprovinciale

fietsproducten, het nieuwe logiesdecreet en de privacywetgeving, … Het secretariaat van het interprovinciaal overleg
(a-commissie toerisme) ligt in handen van de VVP (Vereniging Vlaamse Provincies).
In 2017 werd een interprovinciaal overleg gehouden met alle gedeputeerden voor toerisme (b-commissie toerisme) op 14 juni.
Met de minister van toerisme was er overleg op 30 januari. Met Toerisme Vlaanderen werd strategisch overleg gehouden op 12
oktober.
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 ook vertegenwoordigd in het Centrum Ronde van Vlaanderen vzw. Toerisme Oost-Vlaanderen
zetelt eveneens in de bestuursorganen van de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen met wie wordt samengewerkt rond
fietsen en wanden en regionale projecten zoals Schelde Sterk Merk (zie verder).
Verder is Toerisme Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd in talrijke regionale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen
rond toerisme of met raakvlakken met toerisme (natuur, landbouw, erfgoed, 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. In 2017 werd
gestart met de informatieverzameling voor de opmaak van een nieuw meerjarenplan en –begroting van de Provincie (beleidsen beheercyclus 2019-2024).
Er worden eveneens gezamenlijke projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld met de dienst cultuur rond kunst in de Leiestreek
en maritiem erfgoed, en met de dienst landbouw rond sierteelt. Met EROV vzw wordt onder andere samengewerkt aan de
promotie van streekproducten.
Op aangeven van directie Economie en Internationale Betrekkingen werd Toerisme Oost-Vlaanderen betrokken bij de
uitwerking van het luik toerisme in de beleidsdossiers voor de nieuwe streekoverlegplatformen voor het Meetjesland, Vlaamse
Ardennen en Waas-Dender. Voor streekoverleg Waas-Dender is Toerisme Oost-Vlaanderen trekker van de werkgroep toerisme.

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.

4.1 TOERISTISCHE PROJECTEN
In 2017 werd onder andere vorm gegeven aan volgende (potentieel nieuwe) toeristische projecten:
• Realisatie nieuwe wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen en Scheldeland, voorbereiding nieuwe wandelnetwerken in het
Waasland en Scheldeland (2018-2020) en opwaardering wandelnetwerk Bulskampveld in het Meetjesland (samenwerking
met Westtoer) (Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken Toerisme Vlaanderen)
zie Deel 2: Headlines 2017, 2. Fietsen en wandelen, 2.1 Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen
zie Deel 2: Headlines 2017, 2. Fietsen en wandelen, 2.2 Wandelnetwerk Kalkense Meersen
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• Realisatie van interprovinciale fietsproducten en samenwerking met touroperators en dienstverleners om het meerdaags
fietstoerisme te stimuleren, samenwerking tussen de 5 PTO’s (Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken Toerisme
Vlaanderen)
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.8 Fietsvakanties in Vlaanderen
• ‘Beleef je eigen Ronde’, rond de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen en het verhogen van de beleving van ‘de
Ronde’ in het landschap 365 dagen per jaar (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.3 Beleef je eigen Ronde
• ‘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). Financiële steun van Toerisme Vlaanderen
werd goedgekeurd in 2017. Dit betekent dat Toerisme Oost-Vlaanderen en de andere partners in dit project de volgende
jaren nog eens € 665.111 euro zullen investeren in het thema en hiervoor subsidies zullen ontvangen ten belope van
€ 399.067
zie Deel 2: Headlines 2017, 9. Projecten in voorbereiding, 9.9 Hefboomproject Toerisme Vlaanderen: Homeland of Cycling
• ‘Eurocyclo’ rond de verdere ontwikkeling en promotie van fietsen in de grensstreek Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk (Interreg
V-programma). Eind 2017 werd Europese subsidiëring van het project goedgekeurd
zie Deel 2: Headlines 2017, 9. Projecten in voorbereiding, 9.10 Interreg France/Wallonie/Vlaanderen Eurocyclo
• ‘Bloeiend Oost-Vlaanderen 2014-2020’ dat toerisme en sierteelt in Oost-Vlaanderen (Waasland en Scheldeland in het
bijzonder) sterker met elkaar wil verbinden (Platteland+-programma)
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1. Thematische campagnes, 1.1.4 Bloeiend Oost-Vlaanderen
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.3 Ambassadeurstraject Bloeiend
Oost-Vlaanderen
• ‘Toerismeboeren 2.0’: project rond uniek, kwaliteits- en belevingsvol logeren bij land- en tuinbouwers in Oost-Vlaanderen
werd goedgekeurd en opgestart in 2017 (Platteland+ programma) (met o.a. Plattelandscentrum Meetjesland)
zie: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.3 Sectorbegeleiding logies, 6.3.4 Werkgroep Toerismeboeren
• ‘Brandtour’ (Building regional actions for new developments in tourism): Toerisme Oost-Vlaanderen werkt mee aan dit
project rond Europese interregionale kennis- en ervaringsuitwisseling rond beleidsinstrumenten voor promotie, innovatie
en diversificatie/clustering van het toeristisch aanbod. (Interreg-programma) (met EROV vzw)

4.2 TOERISTISCHE PROJECTEN MET REGIONALE INVALSHOEK
Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook, vaak samen met andere partners, aan de realisatie van de volgende toeristische
projecten met regionale invalshoek:
• ‘De Lieve Vervoert’ rond toeristisch-recreatieve productontwikkeling rond het Lievekanaal in het Meetjesland (LEADERprogramma Meetjesland) (met Toerisme Meetjesland)
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.1 De Lieve Vervoert
• ‘Scheepswerven in beeld’: mogelijk project rond de toeristische valorisering en ontsluiting van het scheepsbouwerfgoed
langs de Schelde in Oost-Vlaanderen. Project werd een eerste maal ingediend in 2017 maar voorlopig niet weerhouden
(Platteland+- programma) (met o.a. Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland en Toerisme Waasland)
zie Deel 2: Headlines 2017, 9. Projecten in voorbereiding, 9.11 Scheepswerven in beeld
• ‘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) (met Toerisme
Scheldeland)
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.1 Groote Oorlog in Scheldeland
• ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’: in het kader van dit project dat focust op de toeristische ontwikkeling van erfgoed en
kastelen in de Scheldevallei, zal Toerisme Oost-Vlaanderen een onderzoek doen naar de potentie van het cultureel erfgoed
en de kastelen in de ruime omgeving langs de Schelde (hefboomproject Toerisme Vlaanderen) (met o.a. Regionaal Landschap
Schelde-Durme, Toerisme Waasland en Toerisme Scheldeland)
zie Deel 2: Headlines 2017, 9. Projecten in voorbereiding, 9.12 Van steen tot steen langs de Schelde
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• ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ (LEADER-programma Vlaamse Ardennen), project aansluitend bij de realisatie
van nieuwe wandelproducten in de Vlaamse Ardennen (met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen)
zie Deel 3: Regiowerking, 1. Vlaamse Ardennen, 1.2 Projectwerking, 1.2.1 Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen

• Ambassadeur Landschapspark Drongengoed: Toerisme Oost-Vlaanderen wenst een vernieuwend toeristisch
ambassadeurstraject op te zetten in het kader van landschapspark Drongengoed. Project werd goedgekeurd en wordt begin
2018 opgestart (LEADER-programma Meetjesland) (met o.a. Regionaal Landschap Meetjesland)
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projecten, 3.2.3 Landschapspark Drongengoed

4.3 RUIMTELIJKE PROJECTEN MET TOERISTISCHE INSLAG
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’ en ‘Rivierpark Scheldevallei’ (Scheldeland en Waasland): Schelde Sterk Merk zet in op de leef- en
beleefbaarheid van de Scheldevallei. Een charter voor de verdere ontwikkeling en samenwerking werd goedgekeurd en
ondertekend. Een nieuw strategisch project met als doel de realisatie van een rivierpark Scheldevallei werd voorbereid met
diverse Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke en private actoren. Toerisme Oost-Vlaanderen is partner voor de
toeristische ontwikkelingen (met focus op fietsen en wandelen, verblijfstoerisme en toeristische sectorwerking).
zie Deel 3: Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.2 Schelde Sterk Merk
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.2 Schelde Sterk Merk
• ‘Havenland’ (Waasland): charter om te komen tot een geïntegreerd en maatschappelijk gedragen project rond 3 sporen en de
uitwerking van deelprojecten werd goedgekeurd en ondertekend. Toerisme Oost-Vlaanderen is partner voor de toeristische
ontwikkelingen (met focus op fietsen en wandelen).
zie Deel 1: Headlines 2017, 2. Fietsen en wandelen, 2.6 Herwerking Havenland fietskaart
• ‘Landschapspark Drongengoed’ (Meetjesland): naast het ambassadeursproject (zie boven) ondersteunt Toerisme OostVlaanderen de opmaak van een onthaalplan. Project heeft tot doel de recreatieve en toeristische beleving van natuur en
platteland in het landschapspark uit te bouwen en lokale verbondenheid te creëren met het landschapspark.
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.3 Landschapspark Drongengoed
• ‘Denderland’ (Scheldeland en Vlaamse Ardennen): in 2017 werd onderzocht hoe het toeristisch-recreatief luik van
dit ruimtelijk strategisch project (aflopend juni 2018) kon worden verdergezet. Toerisme Oost-Vlaanderen gelooft
in het potentieel van de Dendervallei en wenst hieraan mee te werken en zelfs een trekkende rol op te nemen. Een
samenwerkingscharter met provinciale, regionale en lokale actoren uit Vlaanderen en Wallonië wordt uitgewerkt. Nadruk zal
liggen op fietsen en wandelen en het beleefbaar maken van de Dendervallei.
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.3 Denderland
• ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ (Scheldeland): project rond kwaliteitsvolle uitbouw van het open ruimte gebied
tussen Aalst, Affligem, Asse en Opwijk. Toerisme Oost-Vlaanderen is partner voor de toeristische ontwikkeling (o.a. wandelen).
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.4 Landschap van Erembald tot Kravaalbos
De Provincie met dienst erfgoed en Toerisme Oost-Vlaanderen werken ook mee aan het onderzoek naar de oprichting van een
Geopark Scheldedelta (UNESCO-label) (Waasland).
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DEEL 2:
HEADLINES 2017

1. CAMPAGNES
1.1 THEMATISCHE CAMPAGNES
Toerisme Oost-Vlaanderen voerde in 2017 vier grote overkoepelende campagnes. Vertrekkend vanuit relevante en marktconforme thema’s werden de verschillende regio’s in de markt gezet als aantrekkelijke toeristische bestemmingen. Offline en
online communicatie (printmateriaal, provinciale en regionale websites, campagnesites, e-nieuwsbrieven, sociale media, …)
werden samen ingezet met het oog op maximaal bereik. Provinciebrede of regio-overschrijdende thema’s waren fietsen en
wandelen via het ‘merk’ StapAf, bier, wielererfgoed en sierteelt.

1.1.1 STAPAF
STAPAF MAGAZINE
Halfjaarlijks, telkens in januari en juni, brengt Toerisme Oost-Vlaanderen StapAf uit, een gratis
magazine met al het fiets- en wandelnieuws uit de provincie. StapAf groeide de voorbije jaren
niet alleen uit tot hét belangrijkste print promotiemiddel voor het fiets- en wandeltoerisme
in Oost-Vlaanderen, maar ook tot een echte ‘brand’ en een community van actieve fietsers
en wandelaars op Facebook, Instagram en via de maandelijkse e-newsletter. Behalve het
verstrekken van relevante en inspirerende informatie wil StapAf sterke relaties opbouwen met
de beoogde doelgroep.
Naast toeristische reportages en vaste rubrieken rond logeren en lekker eten en drinken,
bevatten beide edities in 2017 opnieuw handige routeboekjes met telkens acht kant-enklare fiets- en wandelroutes. Een agenda achterin wees lezers de weg naar de niet te missen
toeristische evenementen in de provincie, respectievelijk voor de eerste en tweede helft van het jaar.
Onderwerpen voor StapAf werden ook in 2017 vastgelegd tijdens maandelijkse
redactievergaderingen met de regio- en sectormedewerkers, Visit Gent en de Transversale Cel
Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen. In het lentenummer van 2017, dat culinair genieten in
Oost-Vlaanderen als thema had, verschenen onder meer reportages over lekker wandelen in Gent,
logies met een lekkere keuken en opmerkelijk Oost-Vlaams brood en gebak. Het zomernummer
stond in het teken van de landschappelijke rijkdom van Oost-Vlaanderen, wat zich vertaalde in
reportages over fietsen in de Wase polders, verfrissende Oost-Vlaamse lekkernijen en logeren in
grandeur. StapAf was ook in 2017 een realisatie van het Gentse bureau Stapel Magazinemakers in
nauwe samenwerking met de dienst marketing en communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen.
Wegens groot succes werd de oplage van het zomernummer opgetrokken van 60.000 naar 70.000 exemplaren. Ook het
abonneebestand vergrootte, van 46.000 naar 48.000 lezers.

Onderzoek StapAf routeboekje
StapAf – en vooral het routeboekje – wordt enorm gewaardeerd en inspireert om Oost-Vlaanderen te
komen ontdekken. Dat bleek in 2017 uit de resultaten van een enquête van het kenniscentrum van
Toerisme Oost-Vlaanderen bij 8.247 lezers.
zie Deel 2: Headlines 2017, 5. Kenniscentrum, 5.2 Onderzoek StapAf magazine
Enkele cijfers:
• de StapAf lezers ondernamen in de tweede helft van 2017 samen 47.000 tochten met het
routeboekje uit de zomereditie
• 57 % ondernam minstens één fiets- of wandeltocht
• 49 % bezocht de aanbevolen cafés of restaurants langs de routes
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STAPAF NIEUWSBRIEF
Ook in 2017 stuurde Toerisme Oost-Vlaanderen maandelijks naar 88.000 abonnees een elektronische StapAf-nieuwsbrief uit,
vol fiets- en wandelnieuws voor consumenten, telkens één gratis fiets- of wandelroute compleet met tips en de vaste rubriek

‘4 x logeren’, waarin maandelijks vier Oost-Vlaamse logies in de kijker werden gezet. Onderwerpen werden bepaald tijdens
maandelijkse vergaderingen van de dienst marketing met de regio- en sectormedewerkers, 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 via www.tov.be/promoten en zo genieten van extra promotie.

De StapAf-nieuwsbrief in cijfers
• De StapAf nieuwsbrief haalde in 2017 een gemiddelde openingsratio van 40,7 %. De gemiddelde doorklikratio bedroeg
11 %.
• Er werd vanuit de nieuwsbrief in totaal 139.689 keer doorgeklikt, zowel naar eigen platformen als naar platformen van
partners.

STAPAF CAMPAGNEWEBSITE
Voor de promotie van StapAf werd in 2017 op de website www.tov.be de landingspagina www.tov.be/stapafmagazine gecreëerd.
De pagina steunt op vier pijlers: eigen actuele content, hero content, call to actions en user generated content.
• eigen actuele content: aanbiedingen, inspiratie, tips en verhalen vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen, plus eigen drone video’s
• hero content: inspirerende blogs, video’s of podcasts die op een originele manier de producten van Toerisme OostVlaanderen in de kijker zetten, in samenwerking met key en micro influencers
• call to actions: oproep tot abonneren op StapAf, Oost-Vlaamse logies boeken met voordeel, de routes uit het routeboekje
downloaden, StapAf online lezen en inschrijven voor de StapAf-nieuwsbrief
• user generated content: integratie van foto’s die StapAf-lezers op Facebook of Instagram postten met de hashtag #stapaf
ZOMERCAMPAGNE STAPAF
Tussen juli en september 2017 voerde Toerisme Oost-Vlaanderen opnieuw een intensieve online campagne in samenwerking
met Travelmedia, een communicatiebureau gespecialiseerd in de toerismesector. Er werd gekozen voor een doorgedreven
ambassadeursaanpak en videocontentontwikkeling, met als doel het fiets- en wandelaanbod in de provincie te promoten en
het verblijfstoerisme te bevorderen. De campagne focuste op:
• Plan Bier: verkoop van de Biergids verhogen + verdere verspreiding van de Plan Bier-kaarten
• StapAf: StapAf positioneren als dé referentie voor het vinden van inspiratie en informatie rond fietsen en wandelen in OostVlaanderen
• Uitbouw StapAf community: interactie op sociale media bevorderen, aantal volgers op Facebook en Instagram verhogen,
aantal StapAf-abonnees verhogen
Speciaal voor de campagne werd video content gecreëerd met key influencers Ben Roelants, Frances Lefebure en Ruben Van
Gucht. Zij trokken er respectievelijk op uit in het Meetjesland, de Vlaamse Ardennen en het Waasland en daagden elkaar in
video’s op een leuke manier uit. Als micro influencers werden onder meer www.OngewoonLekker.be en www.geocachen.
be op pad gestuurd. Hun video’s werden ondersteund door een uitgebreide campagne op Facebook en YouTube en werden
geïntegreerd in de vaste communicatie-instrumenten van StapAf. Er werden ook verschillende mailings verstuurd via reisroutes.
be en geselecteerde travelsites.

De StapAf zomercampagne in cijfers
• méér dan 10 miljoen impressies (excl. bereik van travel ads (nieuwsbrieven) en de key influencers (geen meetbare cijfers
beschikbaar). Het werkelijke bereik lag met andere woorden nog een pak hoger.
• de hele campagne haalde in totaal 82.149 sessies op de website
• de campagne haalde 13.658 conversies (bestellingen publicaties en downloads routes)
• + 4.000 nieuwe StapAf-abonnementen via de campagne
• campagne was verantwoordelijk voor 40 % van het totaal aantal verkochte/bestelde Plan Bier-producten via de webshop

17

STAPAF AMBASSIFY COMMUNITY
StapAf startte in 2007 als het fietsmagazine van Toerisme Oost-Vlaanderen. Na enige tijd viel op dat de lezers erg betrokken
waren bij deze halfjaarlijkse publicatie: onderzoek wees uit dat ze StapAf beschouwden als een betrouwbare bron voor fietsen wandelinformatie en dat de suggestieroutes druk gefietst werden. De naam StapAf werd daarom ingezet als ‘merk’ en
ook gebruikt voor de e-nieuwsbrieven. (zie Deel 2: Headlines, 3. Website en online communicatie, 3.3 E-nieuwsbrieven), de
Instagram-account (zie Deel 2: Headlines, 3. Website en online communicatie, 3.4 Social media) en als naam waaronder vanuit
de marketingafdeling diverse content wordt gerealiseerd. De doelgroep werd aangesproken als StapAf’ers en aangezet om de
tag #stapaf te gebruiken op social media. Dat resulteerde sinds november 2015 in meer dan 3.000 #stapaf foto’s op Instagram.
In de zomer van 2017 startte Toerisme Oost-Vlaanderen met het ambassadeursprogramma Ambassify. Deze online tool maakte
het mogelijk de grootste StapAf-fans te identificeren, hen te activeren als ‘ambassadeurs’ voor fietsen en wandelen in OostVlaanderen en hen vervolgens ook te belonen. Na het identificatieproces werd een echte online community opgezet. In deze
afgesloten online community krijgen de geselecteerde deelnemers (‘Super StapAf’ers’)  de kans om verschillende opdrachten
uit te voeren. In ruil voor het voltooien van de opdrachten, kunnen ze punten verdienen en op die manier prijzen claimen.
Door de ambassadeurs te engageren om deel te nemen aan verschillende projecten, kan Toerisme Oost-Vlaanderen echt aan
co-creatie doen. Zo kunnen Super StapAf’ers bijvoorbeeld zelf suggesties doen voor StapAf-reportages. Eind 2017 telde de
community al 145 leden. Bedoeling is dat de community in 2018 verder wordt uitgebouwd tot een 300-tal leden.

Focus op content creatie
Toerisme Oost-Vlaanderen trok in 2017 volop de kaart van content marketing en de daarbij horende eigen content creatie:
marketing waarbij ‘content’ – inhoud of informatie voor de consument – via verschillende kanalen werd verspreid. Zo
werden er artikels geschreven voor de website (www.tov.be/inspiratie) en eigen filmpjes ontwikkeld die via de eigen sociale
mediakanalen en nieuwsbrieven werden gedeeld. Deze content bezorgt toeristen en recreanten niet alleen duidelijke info
over de fiets- en wandelmogelijkheden in Oost-Vlaanderen, maar inspireert hen ook – met mooie verhalen en aantrekkelijke
beelden – tot een bezoek aan de provincie. Naast ‘gewone’ video’s blikte Toerisme Oost-Vlaanderen in 2017 ook dronevideo’s
in met een eigen drone met camera. Deze werd onder meer opgelaten boven het Buggenhoutbos, de Meetjeslandse kreken
en de Kalkense Meersen, met vaak spectaculaire beelden als resultaat. Behalve op Facebook, in de nieuwsbrieven, op
Instagram en op www.tov.be/inspiratie zijn de dronevideo’s te bekijken op www.youtube.com/stapaf.

1.1.2 PLAN BIER
HERDRUKKEN PLAN BIER KAARTEN
Met de campagne Plan Bier speelt Toerisme Oost-Vlaanderen sinds 2015 de Oost-Vlaamse
biertraditie uit als toeristische troef. Voor (achtereenvolgens) de regio’s Vlaamse Ardennen,
Scheldeland en Waasland werden drie Plan Bier-kaarten ontwikkeld waarmee fietsers en wandelaars
zich een dag of weekend konden onderdompelen in het Oost-Vlaamse bierverhaal. Plan Bier werd
en blijft een hit: van alle kaarten gingen sinds de start van de campagne iets meer dan 100.000
exemplaren de deur uit (cijfers 21/12/2017), en ook de bijhorende campagnewebsite www.planbier.
be werd (en wordt) druk bezocht.
Vanwege het grote succes volgden ook in 2017 herdrukken van de Plan Bier-kaarten:
• Plan Bier Scheldeland: 12.500 exemplaren
• Plan Bier Vlaamse Ardennen: 10.000 exemplaren
• Plan Bier Waasland: 10.000 exemplaren
WWW.PLANBIER .BE
Bij de campagne Plan Bier hoort al sinds 2015 de website www.planbier.be, waar bezoekers alle
bierroutes uit de Plan Bier-kaarten kunnen downloaden en alle info vinden over bier in Oost-Vlaanderen:
van een overzicht van alle Oost-Vlaamse brouwerijen en hun bezoekmogelijkheden (in groep of
individueel) over alle Plan Bier-arrangementen tot alle bierevenementen in de provincie.
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In 2017 werd de Google Maps-kaart met de 200 streekbierencafés, de lijst met brouwerijen en de

7 routes

langs brouwers
en kroegen
in de Vlaamse Ard

ennen

mogelijkheden tot brouwerijbezoeken geactualiseerd, en werd de header van de website (na de lancering van de Biergids OostVlaanderen – zie hieronder) visueel en contentmatig aangepast.
In de loop van 2017 noteerde de website 32.848 bezoekers. Sinds de lancering werd www.planbier.be door ruim 86.000 unieke
bezoekers geconsulteerd.
BIERGIDS OOST-VLAANDEREN
De schat aan informatie die Toerisme Oost-Vlaanderen voor Plan Bier verzamelde, werd in mei
2017 gebundeld én verrijkt in een toeristische Biergids voor de hele provincie. De gids (110 geringde
pagina’s) trakteert fietsers en wandelaars op zes nieuwe lusvormige routes, actuele informatie over
alle Oost-Vlaamse brouwerijen en bierstijlen, en de beste cafétips van notoire bierkenners. Bij elke
route zit als gimmick een uitdrukbaar bierkaartje met knooppunten, waarmee toeristen meteen op
pad kunnen, ook zonder de Biergids bij de hand.
De Biergids werd op 1 juni gelanceerd met een persconferentie in het Gentse Café Restaurant Kantien. Biersommelier Sofie Vanrafelghem, die al sinds 2015 meewerkte aan de Plan Bier-campagne,
vergastte de journalisten op een uiteenzetting over Oost-Vlaams bier en een exclusieve bierproeverij.
Van de Biergids werden in de loop van 2017 918 exemplaren verkocht. Het Vaderdag Bierpakket, een
gelegenheidspakket met de Biergids plus alle Plan Bier-kaarten, ging in juni 177 keer de deur uit.
Eind 2017 werd gestart met de Engelse vertaling van de Biergids. Publicatie van deze Engelstalige versie is voorzien voor begin
2018.
BIERMAGAZINE HOP! HOP!
Met het toeristische biermagazine ‘Hop! Hop!’ richtte Toerisme Oost-Vlaanderen in juni
2017 uitgebreid de spots op de zomerse bierevenementen in de provincie én op het nieuwe
bieraanbod. Wervende reportages focusten op de Oost-Vlaamse biercultuur en maakten
lezers onder meer warm voor een ontdekkingstocht langs de leukste bierstops in Scheldeland
en Gent, en voor vijf wandel- en fietsroutes rond het thema bier. De redactie werd verzorgd
door biersommelier Sofie Vanrafelghem en culinaire redacteurs Dirk Rodriguez en Luc De
Raedemaeker voor Brand Tales, een afdeling van De Persgroep.
Hop! Hop! werd gedrukt op 125.000 exemplaren. 55.000 ervan werden op 16 mei 2017
verspreid onder evenveel Humo-abonnees, 60.000 verschenen op 19 mei 2017 als bijlage
bij de krant De Morgen. De resterende exemplaren werden verspreid vanuit Toerisme OostVlaanderen, onder meer via de webshop (5.322 exemplaren).
BROUWERIJBEZOEKEN
De Oost-Vlaamse brouwerijen waren niet alleen nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Plan Bier fiets- en wandelkaarten,
ze werkten ook actief mee aan de productontwikkeling rond de lokale biercultuur. Zo boden 18 brouwerijen in 2017, naast hun
groepsbezoeken, ook individuele brouwerijbezoeken aan. De website www.planbier.be werd geregeld up-to-date gehouden met
info die hierover vanuit de brouwerijen werd aangeleverd. Via een handige filterfunctie konden bezoekers makkelijk zien waar
en wanneer ze ook alleen, met twee of in gezinsverband een Oost-Vlaamse brouwerij konden bezoeken.

Plan Bier 2017 in cijfers
•
•
•
•

Plan Bier Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Waasland: samen herdrukt op 32.500 exemplaren
www.planbier.be: 32.848 unieke bezoekers
Biergids: 918 exemplaren verkocht – 177 in combinatie met de Plan Bier-kaarten als vaderdagcadeau
Hop! Hop! biermagazine: 125.000 exemplaren verspreid

1.1.3 BELEEF JE EIGEN RONDE
Met Beleef je eigen Ronde voeren Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen sinds 2013 een grootschalige
campagne om de Vlaamse Ardennen verder op de kaart te zetten als dé regio van de Ronde en dé bestemming voor
wielertoerisme. In het kader daarvan werden tal van toeristische producten gerealiseerd, onder meer een pocketgids met
Ronde van Vlaanderen-tochten, de toeristische gids ‘De Mooiste Rondes’ en de campagnewebsite www.beleefjeeigenronde.be.
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CAMPAGNEWEBSITE EN PERSDOSSIER
In 2017 was Oudenaarde voor het zesde jaar op rij de aankomststad van de Ronde van Vlaanderen. In samenwerking met
Toerisme Oudenaarde werd alle info over de Ronde in Oudenaarde toegevoegd aan de campagnewebsite
www.beleefjeeigenronde.be, onder meer het volledige dagprogramma, alle info over de randanimatie en tips om je op de dag
van de koers te verplaatsen naar het centrum van de Ronde.
Om journalisten er attent op te maken dat er ook nààst de Ronde heel wat te beleven valt in Oost-Vlaanderen, werd een
uitgebreid toeristisch persdossier samengesteld aan de hand van het nieuwe parcours 2017. Per gemeente die de Ronde
aandeed, werden toppers, (koers)weetjes en algemene toeristische informatie verzameld. Ook de toppers in het Waasland
en in Scheldeland kwamen aan bod. Het persdossier werd, behalve naar geselecteerde journalisten, verspreid naar Toerisme
Vlaanderen Den Haag, Toerisme Vlaanderen, Flanders Classics, VRT Voor de Ronde en op de Ronde-persconferentie van het
provinciebestuur in Herzele.
KOERSKAART
Als nieuwe aanvulling op de Rondepocket en ter promotie van het Rondetoerisme bundelden
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen begin 2017 de krachten met het
wielermagazine Bahamontes voor de realisatie van een Koerskaart. Zowat alles wat in de regio
met de koers te maken heeft, werd verzameld: van een eigenzinnige selectie cafés over hellingen,
monumenten en kasseien tot de beslissende momenten en de mooiste verhalen.
12.000 gratis Koerskaarten werden verspreid met het Bahamontesnummer van maart 2017. De
overdruk van 23.000 exemplaren (13.000 + bijdruk van 10.000, waarvan er in 2017 bijna 17.500
exemplaren werden verspreid) zette Toerisme Oost-Vlaanderen in op haar eigen communicatie- en
distributiekanalen.
RONDE VAN VLAANDERENSTRAAT
In 2016 focuste het Beleef je eigen Ronde-project op de integratie 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. In 2017 werden de tijdslijn en de
galerij van mythische wielerhelden op de weg opgeknapt. Om het heroïsche aspect van de koers te benadrukken, werden in
Geraardsbergen (op de kasseiweg die de markt verbindt met de Vesten) illustraties van ‘gevallen renners’ aangebracht.
PERS- EN MEDIACAMPAGNE
Om redactionele aandacht te genereren voor de realisaties binnen het Beleef je eigen Ronde-project, werden ook in 2017
persreizen op maat aangeboden. Onder meer journalisten van Trouw (NL), Reiswijzer Kids&Co (NL) en Grande werden begin
maart rondgeleid in de Vlaamse Ardennen. Op het programma stond onder meer een bezoek aan Geraardsbergen, een
beklimming van de Muur en – om ook Plan Bier onder de aandacht te brengen - een rondleiding in Brouwerij Deryck in
Herzele.

1.1.4 BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
Eind 2015 kregen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar copromotoren het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en de gemeente
Wetteren de goedkeuring voor het project Bloeiend Oost-Vlaanderen. Bedoeling van dit Platteland Plus-project was het imago
van de Oost-Vlaamse sierteeltstreek in Schelde- en Waasland te verhogen door gedurende 2,5 jaar toeristische producten te
ontwikkelen met de sierteelt als thema, en dit in samenwerking met de siertelers en horeca. Het project startte in juli 2015 en
liep tot en met december 2017.
CAMPAGNE EN ACTIES
• www.bloeiendoostvlaanderen.be
Ten behoeve van de communicatie van het project werd een huisstijl ontwikkeld en werd de campagnewebsite
www.bloeiendoostvlaanderen.be gecreëerd. Daarop werd alle info gebundeld over de Oost-Vlaamse sierteelt: informatie over
de geschiedenis van de sierteelt, bedrijfsbezoeken aan siertelers, particuliere verkoop bij siertelers, fiets- en wandelroutes,
evenementen, begeleide fietstochten,…
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• Fiets- en wandelkaart Bloeiend Oost-Vlaanderen
Tijdens de Tuindagen van Beervelde in mei 2017 stelden Toerisme Oost-Vlaanderen, het
Proefcentrum voor Sierteelt en de gemeente Wetteren de gratis fiets- en wandelkaart Bloeiend
Oost-Vlaanderen voor, een eerste concreet instrument dat toeristen en recreanten warm
maakte voor een bezoek aan de Oost-Vlaamse bloemenstreek. Vijf fiets- en drie wandelroutes
leidden geïnteresseerden door een landschap van sierteeltbedrijven, velden en serres en
langs kastelen en bloemistenvilla’s. Op de kaart werden ook musea, bezoekerscentra en
horecazaken vermeld die een link met de sierteelt hebben, plus een handige kalender
met de voornaamste sierteeltevenementen. Dankzij de samenwerking met het Platteland
Plus- project Uit Goeie Grond van Erfgoedcel Viersprong leidden sommige routes ook door
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem en kreeg het toeristische verhaal een cultuurhistorische
meerwaarde.
De kaart vond gretig afname: op korte tijd was de volledige voorraad van 15.000 exemplaren
uitgeput. Tijdens de Tuindagen van Beervelde werd de kaart 2.200 keer uitgedeeld, de
toeristische sector werd bevoorraad met circa 5.000 exemplaren, en vanuit Erfgoedcel
Viersprong werden 3.000 exemplaren verspreid. De acht routes werden ook downloadbaar gemaakt op
www.bloeiendoostvlaanderen.be.
De fiets- en wandelkaart en het toeristische aanbod van de siertelers werden gepromoot met een promostand op de
Tuindagen van Beervelde, via de eigen promokanalen (website, sociale media, StapAf) en via de promokanalen van de regio’s
Waasland en Scheldeland (website, sociale media, publicaties).
• Bloeiende hoekjes
Binnen het Bloeiend Oost-Vlaanderen-project werd begin 2017 de wedstrijd ‘Creeër het mooiste Bloeiend Hoekje’
gelanceerd. Met deze wedstrijd daagden het PCS en Toerisme Oost-Vlaanderen buurtbewoners, verenigingen, scholen
en zorgcentra in de deelnemende gemeentes uit om een Bloeiend hoekje uit te werken. De winnaars van deze wedstrijd
(per gemeente) ontvingen een AVEVE-geschenkbon, de andere deelnemers werden voor hun deelname beloond met een
cadeaubon of een geschenkpakket.
• Begeleide fietstochten
Speciaal voor fietsers met interesse in het Oost-Vlaamse sierteeltverhaal organiseerden de gemeenten Wetteren en Lochristi
op zondagen 28 mei, 25 juni, 30 juli en 17 september (in Wetteren) en op zondag 27 augustus (in Lochristi) begeleide
fietstochten. Onderweg hielden de deelnemers stapten telkens halt voor een bezoek aan een gespecialiseerd sierteeltbedrijf.
Ter promotie van deze fietstochten werden flyers en affiches ontwikkeld in de Bloeiend Oost-Vlaanderen stijl.
• Welkomstborden in het thema sierteelt
Dankzij het vakmanschap van de Oost-Vlaamse siertelers worden heel wat bloeiende sierplanten op de markt gebracht.
Bloeiend Oost-Vlaanderen wilde dit onder de aandacht brengen en tonen aan de lokale bevolking en aan toeristen die
de bloemenstreek bezoeken. Dat gebeurde in de loop van 2017 aan de hand van welkomstborden, voorzien van grote
plantenbakken met aangepaste beplanting. Negen gemeenten van de sierteeltstreek (Destelbergen, Laarne, Lochristi,
Lokeren, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Wachtebeke, Wichelen) kregen zo’n een uniek welkomstbord, naar analogie met ‘les
villes et villages fleuris’ in Frankrijk. De borden werden geplaatst op een aantal strategisch gekozen locaties en invalswegen
en verwelkomen bezoekers in een Bloeiende Oost-Vlaamse gemeente. In maart 2018 volgt nog de officiële inhuldiging van
de borden in Wetteren.
• Ambassadeurstraject ‘Word toeristisch ambassadeur van Bloeiend Oost-Vlaanderen’
Zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.3 Ambassadeurstraject traject
Bloeiend Oost-Vlaanderen

1.2 REGIOGERICHTE CAMPAGNES
Regiogerichte campagnes zetten in 2017 de verschillende regio’s in de markt als aantrekkelijke toeristische bestemmingen,
vertrekkend vanuit de eigenheid en sterkte van elke regio. Hiervoor werden extra promotiemiddelen gereserveerd bovenop
de toelages die worden toegekend aan de regionale vzw’s. Deze extra promotiemiddelen werden – in nauw overleg met de
regioteams – ingezet voor campagnes met een focus op de bestemming. Zo versterken de provinciale en regionale werking
elkaar nog meer en wordt versnippering van middelen tegengegaan.
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1.2.1 WANDELWALHALLA VLAAMSE ARDENNEN
De grootschalige campagne Wandelwalhalla positioneerde vanaf juli 2017 de Vlaamse Ardennen als dé wandelregio van
Vlaanderen en legde de nadruk op het bevorderen van het verblijfstoerisme in de regio. De campagne werd gelanceerd samen
met de (ver)nieuw(d)e wandelnetwerken in de regio (Zwalmvallei in en om de gemeente Zwalm, Bronbossen tussen Brakel en
Geraardsbergen, en het herwerkte netwerk Getuigenheuvels in de driehoek Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen) en de belevingsgids
Koplopen.
Zie Deel 2: Headlines 2017, 2. Fietsen en wandelen 2.1 Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen, 2.1.3 Belevingsgids Koplopen

WWW.WANDELWALHALLA.BE
De campagnewebsite www.wandelwalhalla.be legde de focus op de creatie van nieuwe content (wandelroutes en inspiratieverhalen) van 29 influencers en wilde aanzetten tot het verkennen van de nieuwe wandelnetwerken. Het bijhorende mediaplan,
gerealiseerd door het Gentse branding agency Lobkey Monster, werd opgebouwd rond online- en influencermarketing.
Influencers - veelal bloggers met een groot bereik - werden door het agency geselecteerd, in dialoog met Toerisme Vlaamse
Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen. De influencers vielen elk binnen een bepaalde niche en werden specifiek op pad
gestuurd om inspirerende verhalen te schrijven die telkens een ander aspect van het wandelwalhalla in de kijker zetten: op stap
met de kinderen, op wintertrip met je hond, op kroegentocht, romantisch logeren, enzovoort. Hun verhalen werden vervolgens
onder de noemer ‘inspiratie’ gepubliceerd op de website en verspreid onder hun eigen volgers.
Onder ‘wandelroutes’ konden stappers de tien wandellussen downloaden die werden ontwikkeld als smaakmakers voor de
nieuwe wandelnetwerken.
Zie Deel 2: Headlines 2017, 2. Fietsen en wandelen, 2.1 Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen, 2.1.4 Wandellussen.

10 x OVERWINTEREN
In december 2017 werd ‘10 x overwinteren in het Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen’ gelanceerd, een digitaal magazine om
het wandeltoerisme in de regio te bevorderen. Bezoekers van de campagnesite konden het magazine gratis downloaden. Deze
campagne liep nog tot februari 2018.

De Wandelwalhalla campagne in cijfers (op 31/12/2017 - de campagne loopt verder in 2018)
• verkoop wandelnetwerkkaarten
- Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen: 2.003 exemplaren
- Bronbossen: 2.243 exemplaren
- Zwalmvallei: 2.520 exemplaren
• verkoop belevingsgids Koplopen: 772 exemplaren (waarvan 642 in Wandelwalhalla
pakket)
• website www.wandelwalhalla.be
- 70.791 bezoeken
- 5.777 gedownloade wandellussen
- 652 #wandelwalhalla posts op social media

1.2.2 OEVERLOPEN IN HET WAASLAND
Oeverlopen, de online wandelcampagne die Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland medio
2016 startten, werd in 2017 verdergezet met de publicatie van de gelijknamige belevingsgids. De
gids Oeverlopen werd op 5 maart 2017 gelanceerd met een persconferentie in Kasteel Wissekerke
(Kruibeke) en bevatte vijf wandelroutes, waarvan drie in de Polders van Kruibeke en twee langs de
oevers van de Schelde in Steendorp en Tielrode. Om wandelaars in het gebied op weg te helpen
en verder te informeren, werd de gids aangevuld met interviews met streekbewoners, informatie
over de Sigmawerken en de talrijke interessante locaties onderweg. In de loop van 2017 werden 838
exemplaren van de belevingsgids verkocht.
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Met Oeverlopen werkten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland verder mee aan de
recreatieve uitbouw van het Scheldegebied tussen Gent en Antwerpen, dat sinds de Sigmawerken een
prachtig natuurgebied met bewegwijzerde paden is geworden. Oeverlopen kwam tot stand uit een
samenwerking tussen Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, Waterwegen en Zeekanaal,
Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeentes Kruibeke en Temse.

1.2.3 FIETS- EN WANDELCAMPAGNE WAASLAND
Naast Oeverlopen zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland in 2017 een campagne op om het Waasland te
positioneren als een aantrekkelijke toeristische bestemming. De campagne werd gerealiseerd door Sanoma en Libelle, en
bestond vanaf april 2017 tot februari 2018 uit de volgende onderdelen:
• 10 branded stories met interactieve kaart, aangevuld met fotosliders. Onderwerpen waren onder meer bierbeleving, sierteelt,
kastelen en parken en tips voor een mooie nazomer in het Waasland.
• video’s: Dagje Sint-Niklaas en Noordelijke bossen
• een dedicated e-mail ‘Tien tips voor vakantie in eigen land’, die in april werd verstuurd naar 54.714 Libelle.be-contacten
• een display campagne: banners op www.Libelle.be leidden naar de website www.toerismewaasland.be
• redactionele artikels in de Libelle-rubriek ‘Veel plezier’, over het Ambachtelijk Weekend en het provinciaal domein
Puyenbroeck, naar aanleiding van De Warmste Week
• een online teaser, een Facebookpost en een nieuwsbrief die leidden naar de contentpage (branded stories)

De fiets- en wandelcampagne Waaslend in cijfers (op 31/12/2017 - de campagne liep nog tot februari 2018)
•
•
•
•

teasers voor branded stories: 3.037.408 impressies
newsletters: 4.689 clicks
pagevieuws stories: 17.286 (voor 6 stories)
videovieuws: 580

1.2.4 FIETSCAMPAGNE MEETJESLAND
Ook in 2017 werd een toeristische campagne opgezet om het Meetjesland te positioneren
als een aantrekkelijk bestemming voor een korte vakantie of daguitstap. De focus lag hierbij
op de verspreiding van het fietsboek Meetjesland bij een relevante doelgroep (zie verder)
en het aanzetten tot een bezoek aan de regio, de positionering van de regio als een ideale
bestemming voor fietsvakanties, en het creëren van duurzame relaties met potentiële
bezoekers en ambassadeurs.
Het boek ‘Het Meetjesland. Niemand kent het maar je kunt er prachtig fietsen’ van de
Nederlandse journalist Bas van Oort trok in de lente deze fietscampagne op gang. De
campagne was een voortzetting van de campagne in 2016, toen samen met Mediahuis en
onder meer wielerkampioen Roger De Vlaeminck het fietsmagazine ‘Op de pedalen in het
Meetjesland’ werd gerealiseerd.
Het boek bevatte vier fietsroutes - de Wippelgemroute, de Huysmanhoeveroute, de Krekenroute en de Maldegemveldroute waarin Bas van Oort telkens andere aspecten van het Meetjesland belichtte. Met een verrassende blik ‘van buitenaf’, en met
bevlogen pen. Voor een extra portie couleur locale zorgden de korte interviews met enkele markante Meetjeslanders. Het
gratis fietsboek en de bijhorende campagne werden op 19 juni 2017 voorgesteld tijdens een persconferentie in Hotel Den Hof
in Zelzate. Van het boek, dat werd gedrukt op 40.000 exemplaren, werden in 2017 21.418 exemplaren verspreid. De overige
werden ingezet in de Meetjeslandcampagne van 2018.
Tegelijk met de lancering van het fietsboek schoot de online promotie uit de startblokken, met de lancering van de
campagnewebsite www.toerismemeetjesland.be/fietsboek waarop geïnteresseerden gratis het boek konden bestellen.
Bezoekers kregen ook de mogelijkheid alle routekaartjes uit het boek als PDF te downloaden. Ook via Reisroutes, Facebook,
Toerisme Vlaanderen in Nederland en Logeren in Vlaanderen Vakantieland en de andere sociale mediakanalen van Toerisme
Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen werd met dedicated e-mails, travel ads (advertenties op toeristische websites) en
dedicated nieuwsbrieven de hele zomer lang uitgebreid promotie gevoerd voor fietsen in het Meetjesland.
Voor de online campagne werd influencer marketing ingezet, met zanger en tv-figuur Rick De Leeuw als key influencer
(bekende naam met groot bereik). Onder de noemer ‘Meetjesland bucketlist’ zette hij vanaf augustus 2017 met originele video
content aan tot een (fiets)vakantie in het Meetjesland. Zes micro-influencers (komiek Joost Van Hyfte, reisblogger Gerrit van
gerritandthecity.com, journalist Bas van Oort, reisbloggers Manuel Meurisse & Nikki Van den Sande, en de blog Meersmaak)
ondersteunden mee de campagne in augustus en het najaar. De verhalen, foto’s en filmpjes die zij via hun eigen kanalen
deelden, werden ook ingezet via de kanalen van de campagne.
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De fietscampagne Meetjesland in cijfers
• verspreide exemplaren fietsboek in 2017: 21.418
• stijging van 60,65 % in aantal bezoekers op de website www.toerismemeetjesland.be ten opzichte van dezelfde periode in
2016 (van 55.072 naar 88.421)
• bevraging bij bestellers van het fietsboek
- 2.567 respondenten
- 76,3 % fietste een route uit het fietsboek
- 84,5 % bezocht horeca onderweg
- 3,9 % heeft een korte vakantie geboekt (50% maakte hiervoor gebruik van de suggesties uit het fietsboek)
- 90 % is tevreden tot zeer tevreden over het fietsboek
- 11,7 % van respondenten komt uit Nederland

1.2.5 FIETS- EN WANDELCAMPAGNE SCHELDELAND
Met het inspirerende en imagoversterkende vakantieboek ‘Scheldeland jouw vakantieland’ maakten Toerisme Scheldeland
en Toerisme Oost-Vlaanderen bezoekers in 2017 warm voor een trip langs Schelde, Dender en Rupel. Het vakantieboek liet
Scheldeland letterlijk voor zich spreken, via zeven ambassadeurs die evenveel troeven van de regio in de verf zetten: prachtige
natuur, de charme van het water, kleurrijke sierbloemen, verrassende streekbieren, lekker eten, de strijdvaardige geschiedenis
en de historische steden. Drie uitgebreide reportages zorgden voor een instant beleving van thuis uit, en met de twaalf kanten-klare fiets- en wandelroutes konden bezoekers onmiddellijk op pad.
‘Scheldeland jouw vakantieland’ werd gedrukt op 50.000 exemplaren en werd gepromoot via een uitgebreide online- en
social media-campagne en de landingspagina www.scheldeland.be/vakantieboek. Via Facebook en YouTube volgde ook een
bijkomende videocampagne met de ambassadeurs en video ads, en bijkomende promotie via Google ads en Facebook (video)
ads. De volledige oplage werd in de loop van 2017 verspreid.
De online campagne mikte op het zo breed mogelijk verspreiden van de vakantieboeken bij de geselecteerde doelgroep en
het verzamelen van hun e-mailadressen via de hiervoor gecreëerde landingspagina www.scheldeland.be/vakantieboek. Het
marketingbureau Travel Media, dat de campagne uitwerkte, zorgde voor een constante bijsturing van de online campagne op
basis van verzamelde gegevens. Verder werd er in het vakantieboek continu verwezen naar de online content en via de online
campagne naar het vakantieboek. Op deze manier werden de online- en offlinecampagne maximaal geïntegreerd. Zowel aan
de publicatie van het campagneboek als aan de onlinecampagne ging een contentanalyse vooraf om de verhoudingen tussen
de Scheldelandse steden en gemeenten te waarborgen.

De fiets- en wandelcampagne Scheldeland in cijfers
(onderzoek uitgevoerd door de studiedienst van Toerisme Provincie Antwerpen bij 28.000
personen die in het najaar van 2017 het vakantieboek hadden aangevraagd):
• 4.696 respondenten
• 8 op 10 heeft het boek bewaard
• 95% is (zeer) tevreden over het boek
• 39% deed een fietstocht uit het boek
• 23% deed een daguitstap
• 19,5% ondernam een wandeling
• 2,7% boekte een verblijf
• 75% van de fietsers en wandelaars namen het routeboekje, 8 op 10 bezochten onderweg een horecazaak
• economische impact van het vakantieboek werd geschat op +/- 2,5 miljoen euro

1.2.6 FIETS- EN WANDELCAMPAGNE LEIESTREEK
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In april 2017 zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek een zomercampagne op voor de Leiestreek. Doel was
het Oost-Vlaamse deel van de Leiestreek te positioneren als een aantrekkelijke toeristische bestemming door recreatieve
verbindingen te maken met het aanwezige kunst- en cultuurerfgoed. Daarvoor werd een Leiestreek fietsboekje ontwikkeld met

tien boeiende, verrassende routes langs al het moois van de regio en tachtig tips voor het hele gezin. Het boekje verscheen
alleen in digitale versie en kon gratis gedownload worden via www.toerisme-leiestreek.be/zomer. De campagne zette ook de in
2016 gelanceerde fietsgids ‘Leiestreek – In het spoor van de schilderachtige Leie’ nog eens in de kijker.
Om het wandelen in de Oost-Vlaamse Leiestreek te promoten, werd samengewerkt met partner Roularta. Via hun kanalen
(Knack, websites, nieuwsbrieven) werd het Oost-Vlaamse deel van de Leiestreek in de kijker gezet. De Knack Wandeldag die
binnen deze promocampagne werd georganiseerd, lokte op zondag 24 september 2017 400 wandelaars naar Machelen-aan-deLeie. Zij gingen op pad met de Roger Raveel wandelroute, die voor deze gelegenheid werd herwerkt.
Zie 2. Fietsen en wandelen, 2.8 Herwerking routes, 2.8.1 Roger Raveel wandelroute

1.2.7 CAMPAGNE GENT
In het najaar van 2017 besteedden Toerisme Oost-Vlaanderen en Visit Gent een campagne uit om Gent verder te positioneren
als een aantrekkelijke bestemming voor een korte vakantie. Er werd gekozen voor een online en social campagne aan de
hand van video content, en dat rond drie grote thema’s: Gent voor koppels en jonge gezinnen, Gent in de winter en Gent voor
foodies. Bedoeling was dat deze video content ook zou ingezet worden ter ondersteuning van de nieuwe website van Visit Gent.
Omdat de lancering daarvan vertraging opliep, werd ook de lancering van de campagne uitgesteld tot 2018.

1.3 INTERPROVINCIALE SAMENWERKING
Om vakantie in eigen land te stimuleren, zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en de andere
PTO’s (provinciale toeristische organisaties) ook in 2017 samen een brede campagne op.
Roularta was mediapartner van deze campagne.
De promotiecampagne omvatte:
• Het magazine ‘In Vlaanderen’
Speciaal voor de campagne werd een magazine van 68 pagina’s ontwikkeld dat de mooiste
streken en de leukste adressen van Vlaanderen bundelde. Oost-Vlaanderen presenteerde
zichzelf onder andere met reportages over Plan Bier, de natuur in Scheldeland, de nieuwe
wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen, kunst en fietsen in de Leiestreek, historisch/
eigentijds Gent en de Meetjeslandse kreken.
‘In Vlaanderen’ werd verspreid op 698.000 exemplaren, als bijlage bij de volledige oplage
van De Zondag op zondag 30 april. Per provincie werden 2.000 exemplaren in overdruk voorzien. Aankondiging van het
magazine gebeurde in Knack en De Zondag, de week vóór verschijning.
• Online acties op weekend.knack.be
Er verschenen 30 redactionele artikels op de website van Knack Weekend, ondersteund met een bannering campagne en
newsletters.
• Video marketing
Video marketing werd gevoerd met 30 video’s in reportagestijl (waarvan zes Oost-Vlaamse): 15 in het voorjaar en 15 in het
najaar. Voor de productie werd samengewerkt met het marketingbureau Konsultra, binnen het concept van Triptelling. De
video’s werden actief gepromoot via www.tov.be, www.logereninvlaanderen.be, social media en influencers, en werden ook
opgenomen bij dossiers op de website weekend.knack.be.
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2. FIETSEN EN WANDELEN
2.1 WANDELNETWERKEN VLAAMSE ARDENNEN
2.1.1 WANDELNETWERKKAARTEN EN INSPIRATIEGIDSEN
Met de nieuwe wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen, het vernieuwde wandelnetwerk Getuigenheuvels en de bijhorende campagne Wandelwalhalla positioneerden Toerisme Oost-Vlaanderen en
Toerisme Vlaamse Ardennen eind juni 2017 de Vlaamse Ardennen als wandelbestemming nummer één
in Vlaanderen. De drie wandelnetwerken brachten het totaal aan bewegwijzerde wandelpaden in de
regio naar 850 kilometer, een verdrievoudiging van het bestaande netwerk. Zo werd meer dan de helft
van de regio Vlaamse Ardennen één aaneengesloten wandelgebied met knooppunten.
Voor de nieuwe netwerken Zwalmvallei (in en om de gemeente Zwalm) en Bronbossen (tussen Brakel
en Geraardsbergen) werden wandelkaarten en inspiratieboekjes ontwikkeld. Ook het oorspronkelijke
netwerk Getuigenheuvels (in de driehoek Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen) kreeg een nieuwe kaart, die
herwerkt werd aan de grenzen om naadloos aan te sluiten op de twee nieuwe netwerken. Ter verbetering
kwamen er ook enkele trajectwijzigingen. Met de drie kaarten op zak konden wandelaars voortaan meer dan
de helft van de Vlaamse Ardennen gaan verkennen, van knooppunt tot knooppunt, in één- of meerdaagse
wandeltochten.

2.1.2 RANDINFRASTRUCTUUR EN BELEVINGSELEMENTEN
In 2017 werd verder onderzoek gedaan naar mogelijke locaties en invullingen voor belevingselementen op de
wandelnetwerken. Op de volgende locaties werden daartoe de volgende stappen ondernomen:
•
•
•
•

De Drie Scheppers in Brakel: conceptontwikkeling
Uitkijkpunt Bosgat in Maarkedal: conceptontwikkeling
Muziekbos in Ronse: voorbereiding plaatsing infrastructuur
Zwalmmolen in Zwalm: plaatsing randinfrastructuur + voorbereiding plaatsing waterspelelement

2.1.3 BELEVINGSGIDS KOPLOPEN
Tegelijk met de officiële inhuldiging van de wandelnetwerken op 27 juni 2017, tijdens een
persconferentie in de Zwalmmolen, werd Koplopen gelanceerd. Deze belevingsgids zoomt in op de
nieuwe netwerken en bevat vijf lusvormige wandelroutes, telkens rond een typisch regionaal thema.
Koersfanaten, gourmands, natuurliefhebbers, rustzoekers en (amateur)fotografen krijgen exclusieve
routes en wandeltips van vijf streekbewoners die door hun beroep of passie een bijzondere band hebben
met de Vlaamse Ardennen.

2.1.4 WANDELLUSSEN
Om de wandelnetwerken extra te promoten, publiceert Toerisme Oost-Vlaanderen (in verschillende
fasen) een reeks van tien wandellussen die vertrekken vanuit een logies en leiden langs rustige
paden. Op de lussen worden ook sfeervolle cafés en restaurants en andere POI’s (points of interest) aangeduid. Een eerste
reeks van vijf lussen werd gelanceerd eind juni 2017, een tweede in september 2017. Ook in 2018 zullen nog twee keer vijf
lussen gepubliceerd worden. De wandellussen worden gratis verspreid in displays via de aanwezige horeca, die op deze
manier werden gerekruteerd als ambassadeurs voor de regio. De lussen zijn ook gratis downloadbaar op de website www.
wandelwalhalla.be.

2.1.5 WWW.WANDELWALHALLA.BE
De wandelnetwerken werden vanaf de zomer van 2017 gepromoot via www.wandelwalhalla.be, een website met inspiratieverhalen van bloggers, de hierboven vermelde wandellussen in digitale vorm en praktische tips voor een wandelvakantie in de
Vlaamse Ardennen.
Zie 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen
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2.2 WANDELNETWERK KALKENSE MEERSEN-DONKMEER (FASE 2)
In 2015 stelde Toerisme Oost-Vlaanderen haar nieuwe wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer
(fase 1) voor, met de belofte dat er ook een uitbreiding van dit netwerk zou komen in 2017. Die
uitbreiding richting Kalkense Meersen, een van Oost-Vlaanderens mooiste natuurgebieden, werd een
feit begin december 2017. Met financiële steun van Toerisme Vlaanderen en met medewerking van
het Agentschap voor Natuur & Bos, Natuurpunt vzw, Waterwegen & Zeekanaal NV en de betrokken
gemeenten werd 65 kilometer netwerk toegevoegd aan het bestaande netwerk van 100 kilometer.
De nieuwe wandelkaart en bijhorende gratis inspiratiegids met drie kant-en-klare wandelingen werden
officieel voorgesteld tijdens een persconferentie op 2 december 2017 in taverne ’t Veer in Wichelen. Eind
2017 waren er al 1.068 exemplaren van de wandelnetwerkkaart verkocht.

2.3 HERWERKING WANDELNETWERK MEETJESLANDSE KREKEN
In het najaar van 2017 werd het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken uitgebreid met enkele nieuwe
routetrajecten in de buurt van Sint-Jan-In-Eremo, Watervliet en Assenede. Er werd vooral gepoogd om
aangenamere wandeltrajecten te creëren en enkele grote lussen in twee te splitsen. Bij het vernieuwde
wandelnetwerk hoorde ook een vernieuwde kaart en een nieuwe gratis inspiratiegids met tips en drie
kant-en-klare wandelingen.
De zoektocht naar meer (natuur)beleving op het wandelnetwerk leidde in de herfst van 2017 tot de
gezamenlijke ambitie van Toerisme Oost-Vlaanderen, de gemeente Sint-Laureins en het provinciaal
centrum Boerekreek om een bewandelbare oversteek te realiseren over de Boerekreek. De provinciale
dienst Patrimonium zal dit proces begeleiden, hierin gesteund door Toerisme Oost-Vlaanderen en de
gemeente Sint-Laureins.

2.4 FIETSNETWERKEN
De fietsnetwerken Leiestreek en Meetjesland waren in 2017 zo’n 15 jaar oud. Hoewel er af en toe verbeteringen werden
aangebracht, stelde Toerisme Oost-Vlaanderen vast dat het merendeel van de bordjes ouderdomsverschijnselen vertoonde.
Door de invloed van zon, wind en regen waren steeds meer bordjes nog amper leesbaar. Daarom werd beslist om voor beide
netwerken de bebording volledig te vernieuwen. In 2017 gebeurde dat voor de Leiestreek, waar de look van alle bordjes licht
werd gewijzigd: de richtingspijl werd zwaarder uitgevoerd om de zichtbaarheid te verhogen. In 2018 volgt de vernieuwing van
de bebording voor het fietsnetwerk Meetjesland.

2.5 MINDFUL WALK
In juli 2017 ontwikkelde Toerisme Oost-Vlaanderen samen met de dienst Welzijn van de Provincie een Mindful Walk door het
Meetjeslandse krekengebied. Het landschap en de omgeving van de kreken biedt de uitgestrektheid, de rust en de natuur die
hiervoor geschikt is. Mindfulness is een aandachtstraining met focus op bewuster leven, in het hier en nu, om zo helemaal
tot rust te komen. Yogacoach Petra Neyt van Matrix Yoga stippelde een mindful wandelroute uit op het wandelnetwerk, met
begeleidende geluidsfragmenten. Wandelaars krijgen onderweg 20 oefeningen te horen die hun aandacht op zichzelf en de
omgeving richten. De Mindful Walk in het Meetjesland was de eerste in Oost-Vlaanderen.
De wandeling met kaart en geluidsfragmenten kan gratis gedownload worden op de website van Toerisme Oost-Vlaanderen.
Wandelaars kunnen ook met de RouteYou-app op stap om de wandeling digitaal te volgen en de geluidsfragmenten te
beluisteren.
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2.6 HERWERKING HAVENLAND FIETSKAART
De Havenland fietskaart, met drie fietslussen tussen natuur en industrie op Linkeroever, werd in 2017
herdrukt en gedeeltelijk herwerkt met aanpassingen aan de nieuwe verkeerssituatie. In de buurt van
Beveren werden nieuwe details aan de kaart toegevoegd. De realisatie van deze fietskaart kaderde in
het Strategisch Project Havenland, dat de Antwerpse haven – hét economische hart van Vlaanderen – wil
uitbouwen tot een recreatieve en toeristische trekpleister.

2.7 HERWERKING ROUTES
2.7.1 ROGER RAVEEL WANDELROUTE
Speciaal voor de Wandeldag van Knack op 24 september 2017 werd de Roger Raveel wandelroute
herwerkt en herdrukt. Het traject bleef ongewijzigd, maar tekst en foto’s werden geüpdatet en opgefrist.
De Wandeldag, waaraan een vierhonderdtal lezers van Knack deelnamen, was een organisatie in
samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.6 Fiets- en wandelcampagne
Leiestreek

2.7.2 RUITER- EN MENROUTES
Toerisme Oost-Vlaanderen realiseerde een tiental jaar geleden een aantal ruiter- en menroutes,
voornamelijk in de Vlaamse Ardennen. Veel van deze routes voldeden evenwel niet meer aan de
kwaliteitsnormen voor dergelijke routes, voornamelijk omdat er onvoldoende onverharde paden werden
gevolgd. In overleg met de dienst Sport van het provinciebestuur, dat sedert een paar jaar de ontwikkeling
van ruiter- en menroutes op zich heeft genomen, werd beslist de oude routes ofwel te saneren ofwel te
herwerken naar nieuwe kwaliteitsvolle ruiter- en menroutes.
Tijdens de zomer van 2017 werden alle routes gescreend. Op basis van die screening werd beslist alvast
de Tabaksroute (Ninove) en Livierenbosroute (Brakel) deels te herwerken. De overige routes waren te afwijkend en werden
gesaneerd. Daarnaast startte de dienst Sport her en der met de ontwikkeling van nieuwe routes. Deze routes, en de routes die
de dienst Sport de voorbije jaren in overleg met de gemeenten ontwikkelde, zullen verder via
www.tov.be gepromoot worden. Zo blijft er een kwalitatief aanbod voor de ruiters en menners in Oost-Vlaanderen en wordt
dat aanbod zelfs uitgebreid. Brochures op papier worden niet meer gerealiseerd en de verouderde brochures worden uit de
verkoop genomen.

2.8 CHATBOT
Toerisme Oost-Vlaanderen pakte in de zomer van 2017 uit met een handige chatbot. ‘Roger’ zorgt er voor
dat fietsers en wandelaars ook tijdens de zomermaanden een gepaste fiets- of wandelroute vinden. De
chatbot activeren kan via een gesprek in de Messenger applicatie van Facebook. Roger stelt enkele vragen,
antwoorden kan met een simpele klik. In korte tijd krijgt de bezoeker een route die aansluit bij zijn of haar
voorkeuren. De chatbot geeft ook graag enkele andere suggesties mee, al dan niet gebaseerd op de locatie
van de bezoeker.
Met Roger chatten kan op twee manieren:
• door in de zoekbalk van Messenger ‘Toerisme Oost-Vlaanderen’ te zoeken en dan op ‘aan de slag’ te klikken
• door rechtstreeks op de Facebookpagina van Toerisme Oost-Vlaanderen een chat te starten
Roger de chatbot voerde in de loop van 2017 een 700-tal gesprekken.

2.9 ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN
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Zoals elk jaar werkte Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2017 hard aan het onderhoud van de fiets- en wandelnetwerken en de
lusvormige recreatieve routes. Via het digitale onderhoudssysteem Osyris werden de meters en peters opnieuw driemaal op
pad gestuurd om alle bewegwijzering op correctheid te controleren. In totaal werden 1.767 controleopdrachten uitgestuurd,
gespreid over drie periodes (lente, zomer en herfst). Door de realisatie van de nieuwe wandelnetwerken Bronbossen en

Zwalmvallei en de uitbreiding van het wandelnetwerk
Kalkense Meersen-Donkmeer steeg het aantal te controleren
bordjes van 31.000 tot meer dan 35.200. In het najaar werd
dan ook een oproep gedaan om nieuwe meters en peters
aan te trekken. Een honderdtal nieuwe vrijwilligers boden
zich aan. Zij worden vanaf 2018 ingezet voor controles op
de nieuwe wandelnetwerken.
De rapportages van de meter en peters, aangevuld met
meldingen van de recreant zelf, gaven aanleiding tot
ongeveer 2.400 werkopdrachten voor herstellingen op het
terrein. Dat betekende opnieuw een daling in vergelijking
met 2015 en 2016. De regelmatige controles door de meters en peters werpen dus duidelijk hun vruchten af. De netwerken
staan nu, dankzij de controles die gestart werden in 2015, beter op punt dan vroeger. De herstellingen ‘te velde’ werden in 2017
verzorgd door de eigen technische dienst, samen met twee sociale tewerkstellingsplaatsen. Naast de reguliere werkopdrachten
waren er de duizenden opdrachten voor de vernieuwing van de bordjes op het fietsnetwerk Leiestreek en de plaatsing van de
nieuwe bebording voor de wandelnetwerken Bronbossen, Zwalmvallei en Kalkense Meersen - Donkmeer. Daarnaast werd ook
de bebording van het Oost-Vlaams gedeelte van het netwerk Pajottenland (gemeenten Geraardsbergen en Ninove) vervangen
en opgenomen in het wandelnetwerk Bronbossen.
De meters en peters die de bebording van de recreatieve netwerken en routes controleren zijn mensen die zich vrijwillig
hebben geëngageerd. Traditioneel werd dan ook in 2017 opnieuw een bedankings- en infomoment voor hen georganiseerd.
Op 16 december ontving Toerisme Oost-Vlaanderen zo’n 600 genodigden in de Eskimofabriek in Gent. Na een verwelkoming
door gedeputeerde-voorzitter Eddy Couckuyt volgde een uiteenzetting over een aantal wijzigingen in het Osyrissysteem,
toelichtingen over de nieuwe netwerken en uitleg over de besloten Facebookgroep die speciaal voor de Oost-Vlaamse meters
en peters werd opgestart. Via die Facebookgroep kunnen zij met elkaar contact houden, elkaar raad geven of controlelussen
wisselen. De infovoormiddag werd afgesloten met een lunch.
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3. WEBSITE EN ONLINE COMMUNICATIE
3.1 WWW.TOV.BE EN REGIOSITES
Gebruiksvriendelijkheid staat centraal op de 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 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 2016 haar webshop aan. Vijf
exemplaren of meer bestellen van een bepaalde publicatie, kon 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 OostVlaanderen in de kijker. Nieuw in 2017 was de inspiratiepagina www.tov.be/inspiratie, met per thema (gezin, bier, gastronomie,
cultuur & erfgoed, …) inspiratie voor een dagje of weekendje Oost-Vlaanderen. 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 OostVlaanderen haar websites (www.tov.be en de regiowebsites) ook in drie andere talen beschikbaar. Kiezen voor Nederlands,
Frans, Engels of Duits kan eenvoudig door bovenaan rechts op de taalswitcher te klikken.

De websites in cijfers
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• 1.360.845 bezoekers op de websites in 2017
• vergelijking met 2016: + 36 % bezoekers
• 687.284 bezoekers voor www.tov.be

3.2 THEMATISCHE WEBSITES
Voor vier campagnes werden in 2017 afzonderlijke campagnewebsites ontwikkeld, beheerd of herwerkt. De website van de
campagne Bloeiend Oost-Vlaanderen werd geïntegreerd binnen de website van Toerisme Oost-Vlaanderen.
De vier thematische websites waren:
• www.planbier.be
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.2 Plan Bier
• www.beleefjeeigenronde.be
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.3 Beleef je eigen Ronde 2017
• www.oeverlopen.be
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.2 Oeverlopen in het Waasland
• www.wandelwalhalla.be
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen

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 2017, 1.Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 StapAf, StafAf nieuwsbrief
- fiets-en wandelnieuwsbrief voor consumenten
- meer dan 88.000 abonnees
- maandelijks
• Groepsnieuwsbrief
- tips en ideeën voor groepen
- voor groepsverantwoordelijken in Vlaanderen en Nederland
- meer dan 7.200 abonnees
- tweemaandelijks
• Sectornieuwsbrief
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.4 Sectorcommunicatie, 6.4.2 Sectornieuwsbrieven

3.4 SOCIAL 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 socialemediakanalen zijn een verlengde van de websites en andere
communicatiemiddelen. Ook hier ligt de focus op het promoten van het fiets- en wandelaanbod in de Oost-Vlaamse regio’s.
• 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.
- Ook in 2017 werd verder 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 zomer van 2017 kon Toerisme Oost-Vlaanderen, na de aankoop van een
drone, ook eigen kwalitatieve videocontent ontwikkelen. Video’s werden op regelmatige tijdstippen gepost op Facebook en
YouTube.
- Respectievelijk vanaf de lente en de herfst liepen de Facebook-campagnes ‘Donderdag fietsdag’ en ‘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.
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• Twitter
Via tweets op Twitter wordt vooral gecommuniceerd over evenementen en producten. Het aantal volgers steeg in 2017 tot
1.485, ruim 400 meer dan begin 2016.
• Instagram
Met de account Stapaf.be is Toerisme Oost-Vlaanderen sinds eind 2015 ook actief op Instagram. De
account heeft als doel het toerisme in Oost-Vlaanderen te promoten met aantrekkelijke foto’s, de
online community van StapAf’ers verder uit te bouwen en het StapAf communitygevoel te versterken.
Eind 2017 had de account 1.100 volgers, meer dan een verdubbeling in vergelijking met een jaar
eerder. Volgers kunnen met de communityhashtag #stapaf zelf hun eigen foto’s posten. In 2017 werd
er 3.329 keer gepost met deze hashtag.

3.5 SECTORWEBSITE
Zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.4 Sectorcommunicatie, 6.4.1 Sectorwebsite
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4. PERS EN PR
4.1 TOERISME OOST-VLAANDEREN IN DE PERS
In de loop van 2017 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 de belevingsgidsen Oeverlopen en Koplopen,
de Biergids, Roger de chatbot, de Mindful Walk, het fietsboek Meetjesland en de nieuwe wandelnetwerken. 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, Libelle, Pasar en De Streekkrant.
Ook de Nederlandse pers pikte de initiatieven van Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s op. Zo verschenen er onder meer
(online) artikels en blogs over het Rondeproject in Cyclelive Magazine, De Limburger en Fietsactief, Plan Bier in Outside, Winq
en www.bierliefde.nl, fietsen en wandelen in de Leiestreek in het Noordhollands en Leidsch Dagblad, fietsen in Havenland in
PZC Provinciale Zeeuwse Courant, en fietsen langs de taalgrens in REIZ& Magazine.
Voor enkele journalisten en bloggers werden vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen persreizen op maat georganiseerd, in
samenwerking met de regioteams:
• 6-7 maart: een gezelschap van acht Nederlandse journalisten (van o.a. Trouw, Fietssport Magazine en Pedala) ging op stap in
de Vlaamse Ardennen, fietste de Bidonroute en bezocht onder meer de Muur, mattentaartbakker De Smet in Grimminge en
brouwerij De Ryck
• 4-5-6 mei: een journalist en fotograaf van het Nederlandse magazine Winq fietsten de Oudenaards Bruinroute uit Plan Bier
Vlaamse Ardennen en bezochten toppers in de regio.
• 15-18 juni: een journaliste van Fietsactief fietste drie kunstroutes in de Leiestreek: de Vluchtroute (Gent), de Droomroute
(Deinze) en de Waterroute (Machelen-aan-de-Leie)
• 6 augustus: een journalist van REIZEN magazine bezocht Aalst voor een reportage over Lier, Aalst en Doornik (persreis
Toerisme Vlaanderen in Nederland)
• 17-20 augustus: blogster Yvonne van Houtum van Bierliefde.nl werd uitgenodigd om de Biergids te promoten. Ze bezocht
onder meer brouwerijen Liefmans en Roman, ontdekte enkele typische biercafés in de Vlaamse Ardennen en maakte een
bierwandeling in Gent (persreis Toerisme Vlaanderen in Nederland)
• 18-20 oktober: Blogger Michael Oppenheimer wandelde in het Brakelbos en bezocht Ronse, Ename en Oudenaarde voor een
verhaal op Reiswijzer Kids & Co (persreis Toerisme Vlaanderen in Nederland)
• 20-21 oktober: een journalist van Trouw bezocht Geraardsbergen en omgeving en brouwerij Liefmans, voor een reportage in
het magazine en de bijlage over de Fiets- en Wandelbeurs (persreis Toerisme Vlaanderen in Nederland)

4.2 MEDIAPLAN 2018
In de loop van oktober 2017 werd op basis van de marketingplanning een mediaplan in Powerpoint opgesteld voor Toerisme
Oost-Vlaanderen en de vijf regio's. Deze Powerpoint bevatte alle lopende campagnes en alle geplande publicaties (naast de
voorafgaande publicaties uit dezelfde series), geplande (top)evenementen in alle regio's, mogelijke thema's voor toeristische
reportages en suggesties voor persreizen. Dit mediaplan werd in de loop van november voorgesteld aan de redacties van Pasar
en VAB magazine.

4.3 BEURSWERKING
In 2017 nam Toerisme Oost-Vlaanderen deel aan de volgende beurzen:
• Fiets- en wandelbeurs Nederland (Utrecht): 11-12 februari 2017
• Fiets- en wandelbeurs Gent: 18 en 19 februari 2017
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5. KENNISCENTRUM
5.1 DATA SECTORWEBSITE
5.1.1 LOGIESDATA
Het kenniscentrum maakte handige rapporten van het logiesaanbod 2012-2016 per regio raadpleegbaar op de sectorwebsite
van Toerisme Oost-Vlaanderen. De Toerismedatabank werd in 2017 door Toerisme Vlaanderen stopgezet. Samen met
het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet (in voege vanaf 1 april 2017) ontwikkelde Toerisme Vlaanderen het Uitbatersportaal
(waarin logies zich aanmelden en de informatie van hun logies ingeven) en nieuwe vormen van gegevensontsluiting (via
het Basisregister en promotionele open datasets). Het kenniscentrum was voortaan niet meer rechtstreeks betrokken bij de
validatie van de logiesgegevens maar bleef het logiesaanbod nauwgezet opvolgen en zocht naar een werkwijze om het correcte
overzicht van het logies in de provincie te bewaren. Dit bleek echter een moeilijke oefening te zijn zonder gebruiksvriendelijke
tool. 1.355 logiesuitbatingen werden gemaild, de helft daarvan heeft de gegevens nagekeken.

Uitbatingen naar logiesvorm, Oost-Vlaanderen 2016

Logies voor doelgroepen 11%

Vakantielogies 8%

Hotels 12%

Kampeerlogies 5%
Gastenkamers 39%

Vakantiewoningen 25%

889 logiesuitbatingen
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Het kenniscentrum ontsloot de definitieve gegevens van aankomsten en overnachtingen 2016 (bron: Overnachtingsstatistiek
FOD Economie, ADSEI) op de sectorwebsite via rapporten op niveau van de provincie en de regio’s. Daarnaast werd de analyse
van de voorlopige cijfers van aankomsten en overnachtingen 2017 periodiek geactualiseerd op de sectorwebsite, op basis van
de meest recente beschikbare informatie van de FOD.

Overnachtingen Oost-Vlaanderen, januari-augustus
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5.1.2 ANDERE BASISDATA
Naast de logiesgegevens verwerkte het kenniscentrum andere kerndata (waaronder bezoekerscijfers attracties,
tewerkstellingsgegevens, omzetcijfers) per regio.

5.2 ONDERZOEK STAPAF-MAGAZINE
Eind 2017 deed het kenniscentrum een online-bevraging bij de StapAf-abonnees naar
het gebruik van het Routeboekje in het zomernummer 2017. 8.247 StapAf-abonnees
vulden de vragenlijst in.
Zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1 StapAf, StapAf magazine

Enkele resultaten
• 57 % van wie zich herinnerde de StapAf zomereditie 2017 te hebben ontvangen, had minstens één tocht uit het 		
routeboekje gedaan.
• Een inschatting op basis van dit lezersonderzoek resulteerde in 47.000 tochten, ondernomen door StapAf-abonnees met
het routeboekje zomereditie 2017 in de tweede helft van 2017. 67 % hiervan waren fietstochten en 33 % wandeltochten.
• 3 op 4 van wie minstens één tocht uit het boekje deed, heeft tijdens die tocht horeca bezocht. De helft bezocht de horeca
die in het routeboekje waren aanbevolen.
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5.3 ONDERZOEK NAAR DE RECREATIEVE VERBLIJFSTOERIST IN DE VLAAMSE REGIO’S
De provinciale toeristische organisaties voerden in 2017 samen een onderzoek uit bij toeristen die een vakantie in één van de
Vlaamse regio’s doorbrachten. In 2005 en 2011 liep een gelijkaardig onderzoek. Van eind maart tot vóór de kerstvakantie liep
een online-bevraging om het profiel, de activiteiten, de keuzemotieven, de bestedingen … van de vakantiegangers in de regio’s
in beeld te brengen.
Het kenniscentrum stuurde tijdens het veldwerk een 100-tal Oost-Vlaamse logiesuitbatingen aan. Dankzij hun
eerstelijnscontact met de verblijfsgasten en hun gewaardeerde medewerking konden de verblijfsgasten bevraagd worden. De
vakantiegangers in de Oost-Vlaamse regio’s (Vlamingen en Nederlanders) vulden 860 geldige enquêtes in.
Westtoer verwerkt in 2018 alle ontvangen antwoorden. Eind juni 2018 worden de resultaten bekendgemaakt.

5.4 SEIZOENSEVALUATIES
Ook in 2017 peilde het kenniscentrum met een korte bevraging bij de logiesuitbaters en bij de recreatiedomeinen naar het
verloop van het toeristisch zomerseizoen. 109 logiesuitbaters en 3 recreatiedomeinen beantwoordden de bevraging in de eerste
helft van september.

Enkele resultaten
• De logiesuitbaters waren globaal best tevreden over de zomervakantie. 3 op 4 van de respondenten gaven aan dat hun
bezetting tijdens het zomerseizoen goed tot zeer goed was en dat deze, vergeleken bij vorig jaar, gelijk of beter was.
Slechts 13 % vond het minder goed dan vorig jaar. Uitbaters verwezen ondermeer naar de heropleving van de markt, na
het minder gunstige 2016.
• Ook bij de recreatiedomeinen werd het zomerseizoen positief geëvalueerd.
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6. SECTORWERKING
6.1 INSPIRATIEDAG
Onder het motto ‘Creatief met toerisme: laat je inspireren!’
organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen op 11 december
2017 haar jaarlijkse inspiratiedag voor de toeristische
sector (logies, horecazaken, infokantoren, attracties, …).
95 Oost-Vlaamse toeristische actoren maakten in Hotel
Van der Valk in Beveren kennis met vernieuwende en
inspirerende voorbeelden binnen de sector.
Na uiteenzettingen over het toeristische onthaal in OostVlaanderen (Mieke Belmans, Toerisme Oost-Vlaanderen) en
enkele creatieve cases op social media (Sofie Verhalle, o.a.
Digital Tourism Think Tank) zorgden vier infosessies voor
inspirerende voorbeelden:
•
•
•
•

Creatief met recreatie: Nele Van Damme (Prullenbos en Backstay Hostel)
Creatief met logies: Christl Claeys (logies De Molenkreek)
Creatief met gezinsvriendelijkheid: Sofie Embrechts (diensthoofd Toerisme Kasterlee)
Creatief met promotie: De Zware Jongens (brouwerij en logies VBDCK)

6.2 INFODAG GROEPSUITSTAPPEN
Om de groepstrips in de Oost-Vlaamse toeristische regio’s
te promoten, organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen op
zaterdag 18 maart 2017 voor de 15de keer een infodag
groepsuitstappen. 90 standhouders presenteerden
in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas hun groepsaanbod en
verblijfsmogelijkheden aan socio-culturele verenigingen,
scholen, autocaristen en andere geïnteresseerden
die regelmatig in groep op uitstap gaan. 470 groepsverantwoordelijken uit heel Vlaanderen namen deel.
Voor deze editie werd het concept vernieuwd naar
een open beurs met een nog groter aanbod aan
groepsmogelijkheden. Niet alleen verenigingen maar
ook families, vriendengroepen, scholen en bedrijven die af en toe een uitstap organiseren, konden voor het eerst de beurs
bezoeken en tips verzamelen voor hun volgende uitstap. Gespreid over de dag waren er tien inspiratietochten waarbij een
beursbezoek was geïntegreerd in een daguitstap in het Waasland.
In vergelijking met 2016 kende de infodag een opmerkelijke groei: de editie van 2016 telde 59 standen en 350 bezoekers.

6.3 SECTORBEGELEIDING LOGIES
Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en professionele logiessector ondersteunde Toerisme OostVlaanderen ook in 2017 de logiesuitbaters in de provincie. De consulenten informeerden en begeleidden honderden
logiesuitbaters, individueel of tijdens infosessies, netwerkmomenten en studiedagen.
6.3.1 LOGIESCONSULTS
Ook in 2017 organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen maandelijkse consults voor startende en reeds actieve logiesondernemers
in Oost-Vlaanderen. Tijdens de consults werd informatie verstrekt met betrekking tot de opstart van een logiesuitbating
(wettelijke bepalingen, subsidiemogelijkheden, fiscale en sociale bepalingen enzovoort) en met hun individuele vragen met
betrekking tot het logies. Er vonden acht consultmomenten plaats. In totaal kwamen 100 logiesuitbaters langs.
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6.3.2 INFODAGEN VOOR LOGIES
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen in 2017 gratis infomomenten voor de logiessector in OostVlaanderen. Focus van deze momenten lag op de veranderingen als gevolg van het nieuwe logiesdecreet van 1 april 2017, de
promotiemogelijkheden voor logies (zowel lokaal als nationaal), de kans om te netwerken onderling als sectorgenoten/collega’s
en het gebruik van EROV-streekproducten in het logies. Omwille van de belangrijke reglementaire veranderingen voor de
Vlaamse logiesaanbieders werd voor de infomomenten telkens een volledige dag voorzien.
Data en locaties in 2017 waren:
• 18 mei in Gent (focus regio Meetjesland, regio Leiestreek en Gent): 55 deelnemers
• 22 mei in Herzele (focus regio Vlaamse Ardennen en regio Scheldeland): 48 deelnemers
• 23 mei in Lochristi (focus regio Waasland en regio Scheldeland): 50 deelnemers
6.3.3 FOTOGRAFIEPROJECT LOGIES
Aantrekkelijk beeldmateriaal is onmisbaar voor toeristische marketing en bestemmingspromotie. Op zoek naar hun ideale
logeeradres, 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 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. 28
logiesuitbaters stapten intussen mee in dit project.
6.3.4 WERKGROEP TOERISMEBOEREN
Met het PDPO-project (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling) Toerismeboeren werken het Innovatiesteunpunt,
Toerisme Oost-Vlaanderen en het Plattelandscentrum Meetjesland samen om naast het klassieke hoevetoerisme een aantal
innovatieve vormen uit te werken met betrekking tot kwalitatieve en belevingsvolle logiesverstrekking op het land- en
tuinbouwbedrijf. Tot midden 2020 realiseren deze promotoren diverse acties zoals ondersteuning van ondernemers, vorming,
nieuwe producten, een inspiratietoer,… Plattelandscentrum Meetjesland coördineert het project. Het project werd begin 2017
uitgewerkt en ingediend, en ging eind 2017 van start.

6.4 SECTORCOMMUNICATIE
6.4.1 SECTORWEBSITE
Behalve via persoonlijk contact en de sectornieuwsbrieven (zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.4 Sectorcommunicatie,
6.4.2 Sectornieuwsbrieven) verliep de B-to-B communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2017 via de sectorwebsite
www.sector.tov.be. In 2017 noteerde de site 15.319 bezoeken door 9.374 gebruikers (16.363 sessies en 8.874 gebruikers in 2016).
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 OostVlaanderen

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
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.
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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. Op maandbasis worden ook marketingrapporten samen-

gesteld en online gepubliceerd met gegevens over de website, de nieuwsbrieven, de webshop en de gebruikte sociale media.
Nieuw in 2017 was de pagina Bestuurscentrum, zowel voor Toerisme Oost-Vlaanderen als Toerisme Waasland. Op deze pagina
worden alle documenten verzameld die betrekking hebben op het bestuur van de vzw’s, zoals de activiteiten en rekeningen,
de planning en het budget, de statuten, lijsten van leden en bestuurders, en verslagen van vergaderingen. Alle documenten
met betrekking tot de openbare algemene vergaderingen kunnen vrij geconsulteerd worden. Het consulteren van de luiken
‘Algemene vergadering’ en ‘Raad van bestuur’ vereist aanmelding met een wachtwoord.
6.4.2 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 2017 werden 10 algemene sectornieuwsbrieven en 10
specifieke sectornieuwsbrieven (regionale sectornieuwsbrieven, themagerelateerde sectornieuwsbrieven,…) verstuurd. Alle
sectornieuwsbrieven zijn consulteerbaar op de sectorwebsite via www.sector.tov.be/online-nieuwsbrieven.

6.5 NETWERKMOMENTEN EN WERKGROEPEN
6.5.1 NETWERKMOMENT WANDELWALHALLA
Op dinsdag 26 september 2017 brachten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen de logies en recazaken van
de Vlaamse Ardennen samen tijdens een netwerkmoment in het kader van Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen. In Hotel
’t Leerhof in Parike werden vijf nieuwe wandellussen langs de wandelnetwerken voorgesteld. Aangemelde logies op en
langsheen de wandelroutes werden mee opgenomen (perimeter van 2,5 km). Ook de recazaken op de wandelroutes werden
aangeduid op de trajecten.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen
6.5.2 NETWERKMOMENTEN SIERTEELT & TOERISME
In het kader van het Platteland Plus Project Bloeiend Oost-Vlaanderen (zie Deel 2: Headlines 2017, 1.1 Thematische
campagnes, 1.1.4 Bloeiend Oost-Vlaanderen) organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen op donderdag 12 januari in Lochristi een
derde netwerkmoment waarbij siertelers elkaars werking beter leerden kennen. Twee eerdere netwerkmomenten werden al in
2016 georganiseerd.
Een vierde netwerkmoment Bloeiend Oost-Vlaanderen vond plaats op vrijdag 12 mei 2017. Op dit netwerkmoment werd de
fiets- en wandelkaart, de website en het projectverloop voorgesteld aan de pers, aan toeristische actoren en aan siertelers, met
speeches van gedeputeerden Vercamer & Couckuyt, graaf de Kerchove en schepen De Wulf van Wetteren.
Een vijfde en laatste netwerkmoment vond plaats op maandag 23 oktober 2017. Toerisme Oost-Vlaanderen, het PCS en de
gemeente Wetteren sloten die dag een vruchtbare samenwerking feestelijk af. Locatie voor het slotmoment werd het Biznis
Hotel in Lokeren, één van de horeca-ambassadeurs. Alle partners, siertelers en horeca die de afgelopen jaren meehielpen dit
Platteland Plus-project tot een goed einde te brengen, werden uitgenodigd. 51 personen waren aanwezig. Na de verwelkoming
door schepenen Nina Van der Sypt & Jerome Van Doorslaer, blikte gedeputeerde Couckuyt in zijn speech terug op een geslaagd
project. Daarna kregen de aanwezige horeca-ambassadeurs uit handen van de gedeputeerde hun diploma en de extra’s
overhandigd. In samenwerking met Corcoo, PCS en het Biznis Hotel werd op het domein van het hotel een welkomstbord met
aanplanting onthuld.
6.5.3 AMBASSADEURSTRAJECT BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
Binnen het project Bloeiend Oost-Vlaanderen (zie Deel 2: Headlines 2017, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.4 Bloeiend OostVlaanderen) zetten Toerisme Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen, in 2017 ook in op vorming.
Omdat ook horecaondernemers een mooie rol kunnen spelen bij de toeristische promotie van Oost-Vlaanderen, werd het
begeleidingstraject ‘Word Toeristisch Ambassadeur van Bloeiend Oost-Vlaanderen’ georganiseerd. 30 Oost-Vlaamse horecauitbaters namen deel aan deze gratis opleiding, waarin een gemotiveerde coach hen onderdompelde in hun eigen regio, in alle
toeristische toppers en de sierteeltbezienswaardigheden. Ze leerden ook hoe ze op een enthousiaste manier bezoekers op weg
kunnen zetten naar die trekpleisters, en werden zo echte ambassadeurs van de sierteeltstreek.
De opleidingen vonden plaats op 2 oktober in Villa Wetthra in Wetteren (voor horecazaken in de regio Laarne, Melle,
Merelbeke, Wetteren en Wichelen) en op 9 oktober in het LoS Sierteeltmuseum in Zaffelare (voor horecazaken uit de regio
Destelbergen, Lochristi, Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke). De 30 nieuwe ambassadeurs kregen op 23 oktober 2017, tijdens
het Bloeiend Oost-Vlaanderen slotmoment in het Lokerse Biznis Hotel, hun getuigschrift en label overhandigd door provinciaal
gedeputeerde Eddy Couckuyt.
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6.5.4 SCHELDE STERK MERK
Toerisme Oost-Vlaanderen treedt op als partner in  het strategisch project ‘Schelde Sterk Merk’ en onderzocht in 2017 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.
zie Deel 3: Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.2 Schelde Sterk Merk
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.2 Schelde Sterk Merk
6.5.5 STUURGROEP LEKKER OOST-VLAAMS
Toerisme Oost-Vlaanderen is lid van de stuurgroep Lekker Oost-Vlaams, een initiatief van de Economische Raad van OostVlaanderen 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 2017 werd overleg gepleegd op 26 januari, 1 juni en 13 november.
Tijdens de zomer van 2017 was er intensieve promotionele samenwerking rond Toer Lekker Oost-Vlaams, een gratis evenement
op zondag 27 augustus waarbij 26 producenten van Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten bezoekers gratis rondleidden in
hun bedrijf of op hun hoeve. Toerisme Oost-Vlaanderen tekende vier fietslussen uit die de deelnemende bedrijven met elkaar
verbonden en ondersteunde het evenement promotioneel met een artikel in de consumentennieuwsbrief, een nieuwsbericht
op de sectorwebsite en aankondigingen op Facebook en in StapAf.
6.5.6 WERKGROEP TOERISME STREEKOVERLEG WAAS & DENDER
Binnen het Streekoverleg Waas & Dender werd in 2017 een werkgroep toerisme opgericht. Streekoverleg Waas & Dender is het
samenwerkingsverband van 19 gemeenten (Berlare, Beveren, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke,
Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht), DDS
en Interwaas, provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, sociale partners (Boerenbond, Unizo, Voka Oost-Vlaanderen, Voka
Antwerpen-Waasland, ABVV, ACLVB en ACV) en VDAB.
De werkgroep toerisme is opgericht met als doel toerisme als economische hefboom voor de regio te hanteren en het regionaal
(economisch) toerisme te verstevigen. Toerisme Oost-Vlaanderen is trekker van de werkgroep.
De werkgroep kwam samen op 22 juni, 11 oktober en 13 december. Binnen de werkgroep wordt de focus gelegd op MICE en
op groepsuitstappen. In 2017 werd het aanbod in kaart gebracht en werd het overzicht uitgebreid. Acties hieromtrent worden
gerealiseerd in de eerste helft van 2018.
6.5.7 ONTHAALTRAJECT
Eind 2016 bracht Toerisme Oost-Vlaanderen de sector en het lokale niveau (diensten voor toerisme, gemeentelijke ambtenaren,
lokale onthaalpunten,…) bij elkaar in de participatieve dagworkshop ‘GAST’ en op de inspiratiedag. Daaruit bleek dat
binnen sector en lokaal niveau er vooral vraag is om in te zetten op netwerken en professionalisering van het onthaal. Om
de gast beter te informeren en te dienen, willen zowel de private als publieke ‘gastheren’ elkaar en elkaars producten beter
leren kennen. Voor Toerisme Oost-Vlaanderen ziet men de rol van vliegwiel om de dynamiek binnen het Oost-Vlaamse
onthaalnetwerk op gang te brengen en te houden.
Tijdens interne workshops brainstormden de diensten sectorwerking, distributie en onthaal en de regioteams in 2017 over hoe
een provinciaal onthaalnetwerk er moet uitzien en wat daarin de rol voor Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regiowerkingen
is. De resultaten daarvan werden in een visienota gebundeld. De visienota vertrekt vanuit een streefbeeld 2021. Dit beeld toont
hoe Toerisme Oost-Vlaanderen moet evolueren naar een volwaardig steunpunt binnen het Oost-Vlaams onthaalnetwerk.
De visienota werd voorgesteld op de inspiratiedag op 11 december 2017. In de volgende jaren zal Toerisme Oost-Vlaanderen
diverse acties ondernemen om dit streefbeeld te bereiken.
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Visienota
Toerisme Oost-Vlaanderen wil uitgroeien tot een volwaardig steunpunt voor kwaliteitsvol onthaal in de provincie. Toerisme
Oost-Vlaanderen, met centrale diensten en regioteams, vormt het vliegwiel:
• Met een team van intern gevormde medewerkers.
• Door het ondersteunend vormen van minstens 50 kwalitatieve onthaalpunten, verspreid over de hele provincie. Deze
onthaalpunten zijn klein tot groot, publiek of privaat, bestaand of nog op te richten.
• Het onthaal is voortaan een essentieel onderdeel van de sectorsamenwerking binnen het Oost-Vlaamse netwerk van
toeristische ondernemers en initiatiefnemers. Deze toeristische partners worden -door Toerisme Oost-Vlaanderen, door de
regio’s én door elkaar- geïnspireerd, geënthousiasmeerd en versterkt.

6.5.8 FIETSVAKANTIES IN VLAANDEREN
Drie jaar lang (2017-2019) werken de vijf PTO’s (Provinciale Toeristische Organisaties) samen aan het project Fietsvakanties
in Vlaanderen. Doel is om samen met professionele partners (Touroperators en Online Travel Agencies, fietsplatformen,
fietsservice ondernemingen zoals bagagevervoer, fietsverhuur, verzekeraars, fietsvervoerders, innovatieve fietsenmakers en
toeristische ondernemingen zoals kleinschalige logies, hotels, campings, brouwerijen, musea, attracties etc.) een breed Vlaams
aanbod aan kwaliteitsvolle fietsvakanties voor binnen- en buitenlandse toeristen te realiseren en zo verder te bouwen aan het
sterke imago van Vlaanderen als vakantieland. De vijf Vlaamse provincies investeren hiervoor samen een budget van
€ 378.625. Toerisme Vlaanderen ondersteunt het project met een impulssubsidie van € 222.375, Toerisme Provincie Antwerpen
coördineert het project.
Vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen is de marketingconsulent verblijfstoerisme betrokken bij de werkgroep die aan de hand van
de fietsknooppunten fietsvakanties uitwerkt rond drie thema’s (bier, Vlaamse meesters en Vlaamse toppers). Deze zullen nadien
met logies, bezienswaardigheden en fietsservices samengebracht worden op één B2B-website. Touroperators en Toerisme
Vlaanderen zullen deze vervolgens op de internationale markt promoten (voorzien vanaf het voorjaar 2018).
Een kick-offevenement met alle betrokken partners vond plaats op woensdag 22 maart 2017 in Stadsbrouwerij De Koninck in
Antwerpen. Andere netwerkmomenten vonden plaats op 29 mei in de Communicatieloft in Gent en op 30 november in Blue
Point in Antwerpen.

6.6 SUBSIDIES EVENEMENTIEEL DRUKWERK
Toerisme Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor wervende toeristische publicaties ter promotie van evenementen die geheel of
voor een belangrijk deel op Oost-Vlaams grondgebied worden georganiseerd en een bovenlokale uitstraling hebben.
In het kader van dit reglement werden in 2017 subsidies toegekend aan de Vriendenkring Eke-Dorp (voor de Antiek- en
Brocantemarkt en Brouwsels op Straat) en Pasar Oost-Vlaanderen (voor Pasar Zomert).

6.7 MICE
6.7.1 SITUERING
Tot de MICE-sector behoren meetings, motivatiereizen (Incentives),
congressen (Conventions) en tentoonstellingen of beurzen
(Exhibitions). Vanaf 1 januari 2017 werd de ontwikkeling en promotie
van Gent en Oost-Vlaanderen als MICE-bestemming 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 afgestemd worden
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
spitst zich vanaf begin 2017 - onder de naam GentCongres – volledig
toe op het congrestoerisme in Gent en Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen blijft onder de naam MeetinGent & OostVlaanderen de MICE-aanbieders in de provincie actief promoten naar eventplanners en ondernemers. Iedere professioneel
georganiseerde aanbieder van MICE uit Gent en Oost-Vlaanderen wordt gratis opgenomen in promotionele activiteiten. De
MICE-consulente van Toerisme Oost-Vlaanderen stond ook in 2017 in voor de promotie naar binnen- en buitenlandse bedrijven,
begeleidde hen tijdens hun zoektocht naar mogelijke vergader- en seminarielocaties.
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6.7.2 PROMOTIE
De promotie van Gent en Oost-Vlaanderen als MICE-bestemmingen naar meeting planners en bedrijven gebeurde via:
www.meetingov.be
• Deze website:
- brengt het volledige aanbod van de Oost-Vlaamse meeting industrie in kaart
- promoot de Oost-Vlaamse regio’s als meeting- en incentivebestemming
- biedt ondersteuning bij het aanvragen voor een event, incentive, seminarie of teambuilding
In 2017 werd de website aangevuld met 125 nieuwe aanbieders, waaronder 74 uit Gent en 51 uit de Oost-Vlaamse regio’s.
• Digitale kanalen
- maandelijkse nieuwsbrieven (NL, FR en ENG) naar 3.624 meeting planners. Hiervoor werd maandelijks via mail input
opgevraagd aan de MICE-aanbieders. Topics werden geselecteerd aan de hand van een thema of relevantie.
- regelmatige posts op Facebook en Twitter
- communicatie via externe partners van de vakpers: Eventonline (30.000 contacten) en Eventnews (28.000 contacten)
• Print
- Publicatie in Rendevenement (vakblad) over MeetinGent & Oost-Vlaanderen met mogelijkheid voor de MICE-aanbieders
om aan een gereduceerd tarief een publicatie te plaatsen in Rendevenement. Rendevenement bundelt voor hun 		
   doelgroep, bestaande uit 28.300 bedrijven (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) die op zoek zijn naar locaties voor hun
evenementen, unieke locaties in hun locatiegids 2018. Het magazine verscheen in november 2017 in een oplage van 5.000
exemplaren en met een totaal bereik van 8.000 meeting planners. 13 MICE aanbieders gingen hierop in.
- Advertentie van MeetinGent & Oost-Vlaanderen in de VOKA magazine Ondernemen
- Artikel van 4 pagina’s in het vakblad Experience Magazine over de MICE troeven van Gent en Oost-Vlaanderen (valt binnen
het mediacontract met Eventnews/Experience Magazine).
• Ontdekkingsdagen voor bedrijven
MeetinGent & Oost-Vlaanderen organiseerde in 2017 opnieuw enkele ontdekkingsdagen voor meeting planners: op 2 juni in
het Waasland (15 deelnemers), op 19 september in de Vlaamse Ardennen (25 deelnemers) en op 26 september in Gent Noord
(40 deelnemers). Telkens werd een bezoek gebracht aan vijf tot zeven MICE-locaties/aanbieders in de regio, waar deelnemers
uitgebreid kennis maakten met hun mogelijkheden op vlak van events, seminaries en teambuilding.
• Promotionele beursaanwezigheid
MeetinGent & Oost-Vlaanderen was aanwezig op:
- Global MICE Day (23 maart in Brussel)
- EC Days Bea Awards (20 april in Gent): beurs voorafgaand de BEA Awards - tijdens de BEA Awards: netwerkmoment met de
sector
- BTT Online Networkingevent (3 juli in Vilvoorde)
- BTT Online Workshop (4 juli in Brussel)
6.7.3 BEGELEIDING EN ADVIES
• Ondersteuning aan de MICE-aanbieders ter bevordering van hun activiteiten en netwerk gebeurde via:
Netwerkmomenten voor MICE-aanbieders
Speciaal voor MICE-aanbieders waren er de volgende netwerkmomenten:
- 9 maart: startmoment bij Stokerij Rubbens in Wichelen (aankondiging nieuwe werking)
- mei: toelichting MICE-werking tijdens de logies infomomenten
- 28 november: netwerkmoment in Sint-Pietersabdij Gent (terugblik op 2017 en vooruitblik op 2018)
- 22 juni, 11 oktober en 13 december: Werkgroep Toerisme Streekoverleg Waas & Dender
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.6 Werkgroep Toerisme 		
Streekoverleg Waas & Dender
• Prospecties
In 2017 werden 40 prospecties uitgevoerd naar nieuwe MICE-aanbieders. Tijdens deze prospecties werd kennis gemaakt met
de organisatie en infrastructuur van de locatie en werd de MICE-werking toegelicht.
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7. 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 2017 investeerde de vzw € 1.422.313 in
de promotie van de logiessector in Vlaanderen. In totaal 864 logiesuitbatingen, waarvan
132 uit Oost-Vlaanderen, adverteerden in het boek én op de website ‘Logeren in Vlaanderen
Vakantieland 2018’. 68 Oost-Vlaamse logies adverteerden in het boek én op de website,
64 alleen op de website. Vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen is de marketingconsulent
verblijfstoerisme betrokken bij de werving en ondersteuning bij de realisatie van de
advertenties in het boek en op de website.
De manager marketing, regio- en sectorwerking van Toerisme Oost-Vlaanderen maakt deel uit van de marketing werkgroep die
alle marketingacties en –kanalen coördineert. De algemeen manager is lid van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur.

8. ONTHAAL PAC EN DISTRIBUTIE
Het onthaal in de inkomhal van het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (PAC) in Gent werd in 2017 volledig afgewerkt.
Bezoekers vinden er talrijke gratis toeristische publicaties en kunnnen er de betalende routebrochures en netwerkkaarten van
Toerisme Oost-Vlaanderen aanschaffen. Op twee digitale schermen kunnen zij ook de website van Toerisme Oost-Vlaanderen
raadplegen en zo alle beschikbare informatie opvragen. De eigen verzendingsdienst verzorgt het aanvullen van de brochures
wanneer nodig.
In 2017 werden opnieuw een pak meer brochures verspreid dan in 2016. Regelmatig moest bij de postdiensten een tweede
ophaalbeurt gevraagd worden en op piekmomenten diende zelfs een sociale tewerkstellingsplaats ingeschakeld te worden voor
het vullen en klaar maken van de omslagen. Er werden bijna 207.000 gratis brochures verspreid: 50.000 méér dan in 2016.
Absolute koploper was het Vakantieboek Scheldeland met meer dan 40.000 verspreide exemplaren. Het Fietsboek Meetjesland
en de Koerskaart vervolledigen de top 3, maar ook de Toeristische Gids Vlaamse Ardennen, Bloeiend Oost-Vlaanderen en Plan
Bier waren zeer gegeerd.
De verkoop van betalende brochures daalde in vergelijking met 2016, voornamelijk bij de fietsnetwerkkaarten. Verklaring
daarvoor was de topverkoop van twee vernieuwde netwerkkaarten (Waasland en Meetjesland) in 2016, wat dat jaar de
totale verkoopcijfers naar omhoog duwde. Dankzij het gebruik van waterbestendig papier kunnen de kaarten ook makkelijk
enkele jaren gebruikt worden. Bij de betalende brochures maakten de wandelnetwerkkaarten Zwalmvallei, Bronbossen
en Getuigenheuvels de top 3 uit. Zij worden gevolgd door de fietsnetwerkkaarten en de andere wandelnetwerkkaarten.
Wat de individuele routebrochures betreft blijft de Ronde van Vlaanderenroute afgetekend de koploper, gevolgd door de
Leiestreekroute en de vernieuwde Roger Raveelroute.
Alles samen werden in 2017 245.000 brochures verspreid: opnieuw een record.

9. PROJECTEN IN VOORBEREIDING
9.1 NIEUWE BELEVINGSGIDSEN
9.1.1 GRENSGEVALLEN
Tijdens de zomer van 2017 startte Toerisme Oost-Vlaanderen met de voorbereidingen van Grensgevallen, een nieuwe
belevingsgids met vijf wandelroutes op en over de taalgrens, van de Vlaamse Ardennen naar het Pays des Collines in
Henegouwen en weer terug. De realisatie ervan kadert in de Wandelwalhalla-campagne, die de Vlaamse Ardennen promoot
als dé wandelregio van Vlaanderen. Alle routes kunnen perfect aan elkaar worden gekoppeld, wat aanzet tot het maken van
langere tochten in combinatie met een verblijf ter plaatse. De belevingsgids ging eind 2017 in druk en zal in januari 2018
verschijnen.
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9.1.2 DENDERSTREKEN
In de herfst van 2017 werd gestart met de voorbereiding van de belevingsgids Denderstreken, die vanaf april 2018 verkrijgbaar
zal zijn. De nieuwe belevingsgids vervangt de gelijknamige thematocht die in 2010 verscheen en aan een update toe was. De
gids bundelt vijf fietsroutes langs de Denderende Steden (Geraardsbergen, Ninove, Aalst en Dendermonde) en een extra route
vanuit Geraardsbergen richting Ath, waar de Dender ontstaat uit de samenvloeiing van oostelijke en westelijke Dender. De gids
past binnen de reeks van Oeverlopen, Koplopen en Grensgevallen.
9.1.3 OOST-VLAAMSE BOSSEN
Eind 2017 startte ook de voorbereiding van de belevingsgids Oost-Vlaamse Bossen, met wandelingen door de mooiste bossen
van de provincie: het Drongengoedbos (Meetjesland), het Stropersbos (Waasland), het Raspaillebos (Vlaamse Ardennen), het
Buggenhoutbos en het Gentbos (beide Schedeland). Publicatie is voorzien voor september 2018.

9.2 NIEUWE WEBSITE
De websites van Toerisme Oost-Vlaanderen worden vernieuwd. De huidige websites zijn praktisch heel sterk, maar er ontbreken
oplossingen om de consument te inspireren. Bedoeling is de regio’s nog meer als bestemmingen te promoten. Ook de MICEwebsite wordt opgenomen in dit project. In 2017 werd een Europese selectieleidraad opgemaakt en gepubliceerd. Hierop
konden bedrijven een kandidaatstelling indienen. De nieuwe websites worden ten vroegste eind 2018 gelanceerd.

9.3 TOEGANGKELIJKE ROUTES
In 2017 werden de verschillende wandel-, fiets- en autoroutes uit de reek ‘met een plus’ aan herscreening onderworpen.
Hiervoor werd in samenwerking met en voor rekening van de Dienst Welzijn van het provinciebestuur opdracht gegeven aan
INTER.
De Reynaertroute-Zuid, een autoroute in het Waasland, werd herwerkt in functie van toegankelijkheid. Hiervoor werd een
werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, het Reynaertgenootschap
en de gemeente Hulst (Nl). De werkgroep kwam een viertal keer samen om een volledig nieuwe Reynaertroute te ontwerpen.
De nieuwe route doet de voornaamste bezienswaardigheden in het Waasland en Hulst aan die aan Reynaert herinneren. Ze is
in totaal zo’n 160 km lang, maar kan makkelijk in een drietal lussen worden opgedeeld: een westelijke lus vanuit Sint-Niklaas
tot Lochristi, een noordelijke lus van Sint-Niklaas tot Hulst en een oostelijke lus van Sint-Niklaas naar Temse. De route werd
eveneens gescreend in functie van toegankelijkheid en wordt in 2018 bewegwijzerd.

9.4 WANDELNETWERKEN WAASLAND
Toerisme Vlaanderen kende eind 2016 cofinanciering toe ten belope van de helft van het gevraagde subsidiebedrag voor het
dossier ‘Wandelnetwerk Moervaartvallei - Grenspark Groot-Saefthinghe’. Toerisme Oost-Vlaanderen besliste om door te gaan
met de realisatie van dit wandelproject (uitvoering 2019-2020). Door de beperking stelde Toerisme Oost-Vlaanderen voor de
belevings-en inspiratiegids en de personeelsinput financieel volledig ten laste te nemen. Ook de belevingselementen werden
uit het dossier gehaald. Voor de realisatie van de belevingspunten werden andere/extra middelen gezocht.

9.5 WANDELNETWERK BRABANTSE KOUTERS
De realisatie van het wandelnetwerk Brabantse Kouters, dossier ingediend door Toerisme Vlaams Brabant, met medewerking
van Toerisme Oost-Vlaanderen voor de realisaties op Oost-Vlaams grondgebied, werd goedgekeurd, met restricties. Enkel de
personeelskosten voor de coördinatie van het project (TVB) werden aanvaard. Toerisme Oost-Vlaanderen zal de realisatie van
de personeelskost voor de ontwikkeling van het wandelnetwerk op Oost-Vlaams grondgebied volledig zelf ten laste nemen. Het
project staat gepland voor realisatie in 2018.

9.6 EXPEDITIE BULSKAMPVELD
De realisatie van project Expeditie Bulskampveld (beleving op wandelnetwerk Bulskampveld), dossier ingediend door Westtoer,
met medewerking van Toerisme Oost-Vlaanderen voor realisaties op Oost-Vlaamse grondgebied, werd goedgekeurd. Het project
staat gepland voor realisatie in 2018.

9.7 HEFBOOMPROJECT TOERISME VLAANDEREN: HOMELAND OF CYCLING
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Nadat Toerisme Vlaanderen dit in 2016 aangemelde hefboomproject weerhield, volgde in 2017 de indiening van een finaal
projectvoorstel met bijhorend businessplan. De belangrijkste vooropgestelde investeringen voor Toerisme Oost-Vlaanderen
betreffen de terreinaanduidingen van ‘challenge- en sufferzones’ (hellingen en kasseistroken) in de Vlaamse Ardennen. In 2018
zal worden gestart met de uitvoering van dit project.

9.8 INTERREG FRANCE/WALLONIE/VLAANDEREN: EUROCYCLO
Toerisme Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen participeren aan een in opmaak zijnde Europees Interreg-project
rond fietsen. Het omvat voornamelijk investeringen (door Provinciale dienst mobiliteit en Stad Ronse) in harde (fietsweg)
infrastructuur, naast een onderzoeks- en promotieluik. In 2017 werd dit omvangrijke dossier verder uitgewerkt en in zijn finale
vorm ingediend. Langs Oost-Vlaamse zijde werd nog steeds, in samenwerking met het stadsbestuur van Ronse en de Provinciale
dienst mobiliteit, gefocust op enkele cruciale infrastructurele missing links (fietsverbindingen) op het Eurovelo 5-traject dat deel
uitmaakt van het Oost-Vlaamse fietsknooppuntennetwerk. Toerisme Oost-Vlaanderen zal zich toeleggen op het fietsonderzoek
en het marketingluik. Het project zou lopen tot en met september 2021. Voor Toerisme Oost-Vlaanderen zouden de voorziene
kosten zich situeren in 2018-2021.

9.9 SCHEEPSWERVEN IN BEELD
In 2017 diende Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met Toerisme Scheldeland, Toerisme Waasland, de dienst Erfgoed
van de Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant, Op Stoapel en de gemeenten Temse en Kruibeke een PDPO-project in rond de
scheepswerven in Scheldeland. Bedoeling was het scheepsbouwerfgoed langs de Schelde in Oost-Vlaanderen toeristisch verder
te ontwikkelen en te ontsluiten, beleefbaar te maken, met elkaar te verbinden en te promoten. Daarnaast wil Toerisme OostVlaanderen een aanvullend toeristisch aanbod creëren en verbindingen leggen via vaar-, fiets- en wandelroutes. Na afkeuring
van de aanvraag werden de andere mogelijkheden van subsidiëring onderzocht en de overweging gemaakt voor herindiening
van het PDPO-project.

9.10 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) en Bornem.
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 2018 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 deze 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 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.
Toerisme Oost-Vlaanderen stelt 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 de regiowerking intensief (financiering en coördinatie van regionale websites, distributie
van regiobrochures, creatie van imago versterkende producten en acties) en financiert de opmaak van regionale strategische
plannen.
Toerisme Oost-Vlaanderen maakte in 2017 extra promotiemiddelen vrij om gericht de regio’s en kunststad Gent als unieke
bestemming op de kaart te zetten (zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes). Toerisme OostVlaanderen nam bij de uitwerking van deze campagnes een coördinerende rol op.

1.VLAAMSE ARDENNEN
1.1 CAMPAGNES EN ACTIES
1.1.1 WANDELWALHALLA VLAAMSE ARDENNEN
De realisatie van de nieuwe wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen eind juni 2017 werd het startsein voor www.
wandelwalhalla.be, een grootschalige campagne die uitvoering gaf aan een van de belangrijkste ambities van het Strategisch
Beleidsplan Vlaamse Ardennen 2016-2020, namelijk de Vlaamse Ardennen tegen 2020 uitbouwen tot dé topwandelregio van
Vlaanderen. De hoofdrol in deze onlinecampagne ging naar influencers en bloggers, die met een dertigtal verhalen in woord en
beeld toeristen en recreanten warm maakten voor een bezoek aan de regio, bij voorkeur gekoppeld aan een verblijf ter plaatse.
Hun verhalen werden gepost op de campagnewebsite, maar ook gedeeld via hun eigen kanalen en alle socialemediakanalen
van Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen
zie Deel 2: Headlines 2017, 2. Fietsen en wandelen, 2.1 Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen
1.1.2 MEER WANDELEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN
Ook in de gemeenten waar nog geen wandelnetwerken werden ontwikkeld, werd campagne gevoerd voor de Vlaamse
Ardennen als wandelbestemming. Om de wandelproducten in deze gemeenten te promoten via digitale en sociale media
werden Koen Lauwereyns (KLA-4) en Martijn Follebout (Verrassingen om de hoek) aangetrokken om blogs te schrijven over:
•
•
•
•

de Kordaalwandelroute in Nokere
de Cotthemwandelroute in Sint-Lievens-Houtem
de Scheldekantwandelroute in Wortegem-Petegem
de fotofietszoektocht in Oosterzele

Met de consumenten- en sectornieuwsbrieven werden tijdens de zomermaanden nog deze wandelzoektochten gepromoot naar
een breed publiek:
• wandelzoektochten in Maarkedal
• 7de Valeirzoektocht in Gavere
• TV Oost Wandelrally in Geraardsbergen
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1.1.3 BELEEF JE EIGEN RONDE
Na de intense vieringen van 100 jaar en 100ste Ronde van Vlaanderen in respectievelijk 2013 en 2016 zorgden Toerisme
Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen in 2017 voor vernieuwd aanbod om de wielerbeleving in de Vlaamse
Ardennen in de kijker te plaatsen. Dat gebeurde met de realisatie van de Koerskaart, in co-creatie met het magazine
Bahamontes.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.3 Beleef je eigen Ronde

1.2 PROJECTWERKING
1.2.1 LANDSCHAPSBELEVING IN DE VLAAMSE ARDENNEN
Toerisme Vlaamse Ardennen (promotor) en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Natuurpuntbeheer (copromotoren)
dienden een 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. Na de opstart in 2016
werd begin 2017 het toeristisch-landschappelijke plan afgerond.
Na een grondige inventarisatie en vele overlegmomenten werden landschappelijk waardevolle plekjes op kaart vastgelegd en
tot twaalf streekeigen thema’s gebundeld die gezamenlijk het DNA van de Vlaamse Ardennen weergeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reliëf en vergezichten
molenleven
wijmiers en knotwilgen
verdwenen wegen en bijzondere (rest)infrastructuren
bomen, bossen en boslandschappen
water en watertoepassingen
geologie
landschappen met een verleden
fauna- en flora-kijkplekken
agrarisch natuurbeheer
verdwenen streekeconomieën
streekfiguren

Voor enkele van deze thema’s werden specifieke gebieden geselecteerd waar realisaties op het terrein zullen worden
uitgevoerd. In 2017 ging alle aandacht naar het uitdenken en ontwerpen van de belevingselementen en naar samenwerking
met de plaatselijke terreinbeheerders. In de loop van 2018 zullen de belevingselementen met middelen uit het LEADER-project
worden uitgewerkt.
1.2.2 STREEKMOTOR23
In het kader van een PDPO-project (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling) dat liep van 2016 t/m 2017 richtten het
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (promotor) en Toerisme Vlaamse Ardennen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
(copromotoren) Streekmotor23 op, een streekfonds dat actief is in 23 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen en ondergebracht
is bij de Koning Boudewijnstichting.
In 2017 kwam Streekmotor23 met een aantal concrete initiatieven naar buiten. In het voorjaar werden de eerste vijf
pilootprojecten gelanceerd in Zorgvakantiecentrum De Kleppe in Everbeek. Daarna volgde een Team Challenge in het Kluisbos
waar bedrijven in groepen voor het goede doel aan een hindernissenparcours konden deelnemen.
Na de zomer werd via het donatieplatform van Streekmotor23 de crowdfunding voor alle pilootprojecten succesvol afgerond.
Voor de vijf projecten - waarvan ook enkele van toeristisch-recreatieve aard - werd vijf maal € 10.000 opgehaald. € 5.000 werd
gesponsord door bedrijven en € 5.000 verzameld via crowdfunding.

1.3 INTERNE BEURS VLAAMSE ARDENNEN
In het nieuwe Strategisch Beleidsplan Vlaamse Ardennen 2016-2020 werd de ambitie ‘Samen Sterk’ opgenomen als een
belangrijke en transversale doelstelling voor de regio. Heel wat toerismemakers vergelijken de Vlaamse Ardennen met een
schatkist waarvan het potentieel nog onvoldoende is benut. Toerisme Vlaamse Ardennen ambieert daarom om de sector meer
te verbinden en te versterken. Dat kan door de interne communicatie te verbeteren en versterkt in te zetten op ontmoetingsen netwerkmomenten.
Toerisme Vlaamse Ardennen organiseerde daarom op 16 februari 2017 een interne beurs voor en door toerismemakers in
het Provinciaal Erfgoed Centrum in Ename. In de voormiddag konden de deelnemers de beurs bezoeken, waar meer dan

49

dertig standhouders hun toeristische aanbod voorstelden. In de namiddag werden workshops georganiseerd rond de thema’s
‘wandelen’ en ‘regiogevoel’. Tussendoor waren er netwerkmomenten. In totaal kreeg de beurs een honderdtal toerismemakers
over de vloer.

1.4 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Vlaamse Ardennen nam in 2017 in samenwerking met de vier steden van de Vlaamse Ardennen en de gemeente
Brakel deel aan volgende toeristische beurzen:
• Velofollies Hallen Kortrijk: van 20 tot 22 januari 2017
• Vakantiesalon Heizelpaleis Brussel: van 2 tot 5 februari 2017
• Vakantiesalon Utrecht: van 11 tot 15 september 2017
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2. LEIESTREEK
2.1 CAMPAGNES EN ACTIES
2.1.1 KUNST EN ERFGOED
Om de troeven op vlak van kunst in de kijker te zetten, lanceerden Toerisme Leiestreek en Toerisme Oost-Vlaanderen half juni
een campagne in samenwerking met Roularta. De campagne focuste op de thema’s wandelen en kunst in combinatie met het
landschap, maar bevatte ook gastronomische tips en logiestips. De campagne bestond uit drie luiken. Op 24 september werd in
Machelen-aan-de-Leie de Knack Wandeldag georganiseerd. Zo’n 400 wandelaars verkenden vanuit het Roger Raveelmuseum de
nabije omgeving. Het tweede luik bestond uit een publi-redactionele inlassing van twee pagina’s in Knack Weekend. Een online
dossier op Knack.be vervolledigde de campagne.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.6 Fiets- en wandelcampagne Leiestreek
2.1.2 ZOMER IN DE LEIESTREEK
De online campagne ‘Zomer in de Leiestreek’ richtte zich in oorsprong tot West- en Oost-Vlaanderen maar werd tijdens de
looptijd uitgebreid tot de rest van Vlaanderen. Via Facebook advertenties en een Google Adwords campagne werden mensen
aangezet om een digitaal fietsboekje met tien fietsroutes aan te vragen. De campagne liep van april tot en met september
en was een groot succes. Enkele cijfers: meer dan 4 miljoen impressies, ongeveer 80.000 websitesessies op de landingspagina
www.toerisme-leiestreek.be/zomer, meer dan 56.000 downloads van het fietsboekje en meer dan 45.000 nieuwe abonnees voor
de nieuwsbrief van Toerisme Leiestreek.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.6 Fiets- en wandelcampagne Leiestreek
2.1.3 GENIETEN IN DE LEIESTREEK
Met het magazine ‘Genieten in de Leiestreek’ inspireerde Toerisme Leiestreek potentiële toeristen uit Vlaanderen en Nederland
om een korte vakantie in de regio door te brengen. Het eigentijdse magazine van 36 pagina’s deed dit aan de hand van 100
smakelijke tips, onder andere van topchefs uit de regio. De focus lag op lekkere adresjes in de Leiestreek en daarbij mocht
bier niet ontbreken. Het magazine werd verspreid op 124.000 exemplaren via Libelle, Libelle Lekker, Libelle Nederland en via
toeristische infopunten en logies.
2.1.4 WEEKENDJE WEG
In samenwerking met het bedrijf Wax werd de online najaarscampagne ‘Weekendje Weg’ gerealiseerd. De campagne liep in
de maanden september en oktober en bevatte zeven ‘48 uur arrangementen’ voor een kort verblijf in de Leiestreek. In totaal
werden meer dan 36.000 clicks gegenereerd en bereikte de campagne meer dan 5,6 miljoen mensen.

2.2 LEIESTREEK GREETERS
Toerisme Leiestreek ging in 2017 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 2017 werden 36 Greets uitgevoerd en werden er 114 bezoekers rondgeleid.

2.3 KUNSTZOMER LEIESTREEK
De Kunstzomer was in 2017 toe aan zijn 9de editie. Tussen 4 juni en 24 september stond kunst centraal in de regio. Op 21
verschillende locaties in elf steden en gemeenten van de Leiestreek maakten de bezoekers kennis met de werken van een 45tal hedendaagse kunstenaars. De Kunstzomer 2017 was met bijna 10.000 bezoekers opnieuw een succes.

2.4 ZOMERSE BOOTTOCHTEN
Ook in 2017 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, werd behouden en aangevuld met nieuwe locaties, zoals tochten met
de Lemmerboot en rondvaarten van Gent naar Sint-Martens-Latem. Het boottochtenseizoen lokte bijna 1.000 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.
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2.5 AVONDWANDELINGEN
Van 8 juni tot 21 september 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
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. Er waren bijna 700 deelnemers.

2.6 LEIESTREEK LUSJES
Toerisme Leiestreek liet nog meer mensen kennis maken met het fiets- en wandelnetwerk door middel van tien nieuwe
thematische en belevenisvolle suggestieroutes: de ‘Leiestreek Lusjes’. De fietsers konden via het gekende knooppuntensysteem
lusvormige routes volgen in het teken van ‘Lokaal Lekkers’.

2.7 STRATEGISCH BELEIDSPLAN LEIESTREEK
In 2017 werd het nieuwe strategisch beleidsplan Leiestreek voorbereid. Er werd onder meer cijfermateriaal geactualiseerd
en doelstellingen en acties van het huidige beleidsplan geanalyseerd, en er vonden individuele gesprekken plaats met
steden, gemeenten en een aantal kernspelers. De opdracht voor de positionering en de uitwerking van de verhaallijnen
werd toegekend aan The Missing Link (Utrecht), na uitbesteding door Westtoer (samenwerkingsovereenkomst Toerisme OostVlaanderen). Doel is dit beleidsplan af te werken tegen zomer 2019.
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3. MEETJESLAND
3.1 CAMPAGNES EN ACTIES
3.1.1 FIETSEN IN HET MEETJESLAND
Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen voerden tijdens de zomer van 2017 een campagne ter promotie van
fietsvakanties in de regio. Met de Nederlandse journalist/fotograaf Bas van Oort en de Adegemse ontwerper Jos Notteboom
werd het fietsboek ‘Het Meetjesland, niemand die het kent maar je kunt er prachtig fietsen’ ontwikkeld, met vier fietsroutes en
bijhorende –verhalen doorheen het Meetjesland. Met Travelmedia werd een online campagne opgezet met Rick De Leeuw als
gezicht, gericht op het bestellen van het gratis fietsboek. 25 logiesondernemers stapten mee in het project en presenteerden
zichzelf kort achterin het boekje, na een vrije oproep aan de volledige logiessector in de regio.
Via het influencers-programma van TravelMedia kreeg het Meetjesland vanaf eind augustus ook vier bloggers op bezoek
die blogs/reportages maakten over de regio. Deze werden verspreid via hun eigen kanalen, maar werden ook ingezet op de
kanalen van Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen (e-nieuwsbrieven, Facebook, …). Verdere online promotie
omvatte onder meer een mailing via Reisroutes.be (200.000 adressen), TravelAds (garantie van 6.000 websiteclicks) en
vermeldingen in de e-nieuwsbrieven van Toerisme Vlaanderen in Nederland (110.000 adressen) en Logeren in Vlaanderen
(fietspubliek) (21.000 adressen).
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.4 Fietscampagne Meetjesland
3.1.2 GLUTENVRIJ MEETJESLAND
In 2017 schakelde Toerisme Meetjesland bloggers in voor ‘Glutenvrij Meetjesland’, een campagne die sinds enkele jaren het
vakantieaanbod voor mensen met de glutenintolerantie coeliakie in de kijker zet. Enkele Nederlandse glutenvrij-bloggers
kwamen in de regio logeren en postten artikels over hun ervaringen. Er verscheen ook een artikel in het magazine van de
Vlaamse Coeliakivereniging. Met betaalde ads kregen de medewerkende logiesuitbaters en restaurants een duwtje in de rug en
kon de Facebookpagina Glutenvrij Meetjesland versterkt worden met 500 volgers (totale aantal volgers in 2017: 1.317). Op 25
november 2017 nam Toerisme Meetjesland in het kader van deze actie deel aan de Glutenvrije Wintermarkt in ’t Bau-huis in
Sint-Niklaas.
3.1.3 UIT IN HET MEETJESLAND
De evenementenorganisatoren die meededen aan de actie ‘Uit in het Meetjesland’ financierden een gezamenlijke folder
op 10.000 exemplaren en de distributie ervan. Toerisme Meetjesland maakte de folder en bood de opvolging ervan aan. In
2017 waren er 24 deelnemers en 80 evenementendagen in het Meetjesland. Een push van deze campagne op Facebook, in
combinatie met de fietscampagne, versterkten de Facebookpagina Meetjesland in 2017 van 3.600 naar 4.700 volgers.
3.1.4 HUYSMANHOEVES ZOMER
Toerisme Meetjesland dacht actief mee met het programma Huysmanhoeves Zomer. Vanaf 2017 hielden Toerisme Meetjesland
en Plattelandscentrum Meetjesland, met alle andere actoren op de hoeve, ook regelmatig redactie- en inhoudelijk overleg
3.1.5 ROGER DE VLAEMINCK ROUTE
In het provinciaal centrum Huysmanhoeve opende in mei 2017 een tentoonstelling naar aanleiding van de 70ste verjaardag
van wielericoon Roger De Vlaeminck. Speciaal voor de expo en gefinancierd door het Plattelandscentrum verscheen een gratis
folder met een Roger De Vlaeminck-route op de knooppunten van het fietsnetwerk, met de Huysmanhoeve als vertrekpunt. De
brochure werd gedrukt op 1.500 exemplaren en moest in augustus al op evenveel exemplaren worden bijgedrukt. De verdeling
ervan gebeurde bijna exclusief op de Huysmanhoeve.

3.2 PROJECTWERKING
3.2.1 DE LIEVE VERVOERT
In 2016 werd ‘De Lieve Vervoert’ ingediend, een LEADER-project dat de uitgesproken plattelandsregio langs het oudste kanaal
van Vlaanderen op een unieke manier op de toeristische kaart wil zetten. In de loop van 2017 werd de uitvoering van het
project (voorzien voor 2018) voorbereid, met onder andere het uitschrijven van bestekken voor het artistiek-creatieve luik,
een formele aanvraag én goedkeuring van de steden Gent en Damme om aan te sluiten bij het project, een bezoek aan alle
betrokken gemeentebesturen in het kader van de praktische inrichting (of nodige vergunningen) van de toeristische bakens
en verschillende overlegmomenten met alle toeristische actoren van de gemeenten Zevergem, Lovendegem en Waarschoot
(het toekomstige Lievegem). In 2017 waren er ook al de aanzet, planning en teksten voor de ontwikkeling van de toeristische
brochure en de interactieve website.
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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), VVV De Lieve en Toerisme Meetjesland. Er wordt ook samengewerkt met Gent en Damme.
3.2.2 ONTHAAL IN HET MEETJESLAND
Het regioteam startte in 2017 de volgende onthaalinitiatieven op:
• het ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed, ingediend als LEADER-project
• een traject voor Meetjesland Café tot het creëren van een infopunt in de horecazaak (i.s.m. Plattelandscentrum Meetjesland)
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.7 Onthaaltraject
3.2.3 LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED
Met de aanwerving door het Regionaal Landschap Meetjesland van de nieuwe projectcoördinator ‘Strategische Project
Landschapspark Drongengoed’ startte in 2017 een nieuwe fase in de uitbouw van het Landschapspark. Bedoeling is om
over de grenzen van de verschillende gemeenten heen tot een uniform beleid in het Landschapspark te komen. Daarvoor
moeten niet alleen de betrokken gemeenten Maldegem, Knesselare en Zomergem op één lijn gebracht worden, maar ook de
buurgemeenten en de verschillende regionale organisaties en sectoren die in het gebied actief zijn.
Concreet maken Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen deel uit van de projectgroep van het strategisch
project en zorgt Toerisme Meetjesland voor toeristisch-inhoudelijke ondersteuning van de projectcoördinator. Verder
adviseerde de organisatie bij de begeleiding van de laureaten van de ideeënwedstrijd 2017 en adviseert en ondersteunt ze de
communicatiewerkgroep door zowel op de website Drongengoed.be, de Facebookpagina Landschapspark Drongengoed als de
andere publicaties aan een coherente communicatiestrategie te bouwen. De algemeen manager van Toerisme Oost-Vlaanderen
is lid van de stuurgroep.
3.2.4 GESTROOMLIJND LANDSCHAP
In het kader van Landschapspark Drongengoed volgen het regioteam en Toerisme Oost-Vlaanderen ook twee ‘Gestroomlijnde
landschappen’ op. Dit zijn stroomgebieden waarrond de provincie Oost-Vlaanderen interdisciplinair overleg opzet om acties
in het gebied te stroomlijnen. De insteek van het regioteam is vooral belevingsverhoging op het fiets- en wandelnetwerk. Het
gebied Splenterbeek-Ede (noordzijde Landschapspark Drongengoed) was één van de eerste gebieden die werden aangepakt en
deze dossiers worden in aflopende fase nog steeds geëvalueerd en uitdovend opgevolgd. Het actiegebied WagemakersbeekDriesbeek (zuidzijde Landschapspark Drongengoed) werd ook in 2017 opgevolgd door Toerisme Meetjesland binnen dit
multidisciplinaire overleg.

3.3 SECTORMOMENTEN
Toerisme Meetjesland ondersteunde en adviseerde ook in 2017 de toeristische sector in haar werking en activiteiten.
Sectoracties in 2017 waren onder meer:
• Netwerkmoment opening toeristisch seizoen op 27 maart in het Kasteel van Wippelgem, rond het thema erfgoed
• Logiesoverleg Meetjesland kwam drie keer samen in 2017, met in december in Ursel de voorstelling van de campagne 2018
aan de logiesondernemers
• Meetjeslands evenementenoverleg kwam twee keer samen in de Huysmanhoeve
• De toeristische diensten van het Meetjesland kwamen drie keer samen om te overleggen over de lopende projecten en
evaluatie van de campagnes.
• De Toeristische Initiatiefmap Meetjesland bleef ook in 2017 een belangrijk instrument om de sector te ondersteunen in
de uitbouw van toeristische projecten en initiatieven. De hernieuwde map werd bij sectorcommunicatiemomenten actief
gebruikt. Bedoeling is om de actieve sector zoveel mogelijk naar de Oost-Vlaamse sectorwebsite www.sector.tov.be te leiden.
In 2017 werd op provinciaal niveau een planning afgesproken van provinciale en regionale nieuwsbrieven voor de sector.
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.4 Sectorcommunicatie, 6.4.1 Sectorwebsite

3.4 COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA
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Toerisme Meetjesland bouwde in 2017 verder haar socialemediakanalen (Facebook-pagina’s Toerisme Meetjesland,
Landschapspark Drongengoed en Glutenvrij Meetjesland, Instagram en Twittter) uit tot efficiënte promotiekanalen voor
het toeristische aanbod in de regio. Ook de websites www.toerismemeetjesland.be, www.glutenvrijmeetjesland.be en www.
drongengoed.be (mee) up-to-date houden was opnieuw een dagelijkse opdracht van het regioteam. Communicatie naar
het brede publiek en naar de sector gebeurde verder via eigen consumentennieuwsbrieven (na acties in 2017 versterkt van

2.100 naar 19.247 relevante adressen) en sectornieuwsbrieven (657 adressen). De Facebookpagina Meetjesland had in 2017
4.700 volgers, Glutenvrij Meetjesland 1.317 volgers, Landschapspark Drongengoed 993 volgers. Op Instagram werd Toerisme
Meetjesland gevolgd door 194 mensen.

3.5 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Meetjesland nam deel aan de volgende beurzen en evenementen:
• Vakantiesalon Heizelpaleis Brussel (in samenwerking en gedeelde financiering met enkele Maldegemse aanbieders): van 2
tot 5 februari 2017
• Glutenvrije Wintermarkt van de Vlaamse Coeliakievereniging Sint-Niklaas: 25 november 2017
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4. WAASLAND
4.1 CAMPAGNES EN ACTIES
4.1.1 PLAN BIER WAASLAND
Toerisme Waasland realiseerde in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen in 2016 de toeristische bierkaart Plan Bier
Waasland. Vier fiets- en wandelroutes verbonden zes brouwerijen en leidden bezoekers langs meer dan zestig leuke cafés in de
regio. In juni 2017 werd de kaart, die in 2016 uitkwam op twee keer 10.000 exemplaren, geactualiseerd en bijgedrukt op nog
eens 10.000 exemplaren.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.2 Plan Bier
4.1.2 OEVERLOPEN
Op zondag 5 maart werd in het Kasteel van Wissekerke de belevingsgids Oeverlopen voorgesteld, een wandelbrochure met vijf
verrassende lussen in de Waaslandse polders: drie nieuwe wandelroutes in het Sigmagebied van Kruibeke en twee herwerkte
wandelroutes in Tielrode en Rupelmonde.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.2 Oeverlopen in het Waasland
4.1.3 ZOMERCAMPAGNE WAASLAND
In april 2017 zetten Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met Sanoma en www.libelle.be een
zomercampagne voor het Waasland op. De campagne bestond uit video’s, branded stories, dedicated e-mails, teasers en
Facebook-posts en liep tot februari 2018.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.3 Fiets- en wandelcampagne Waasland

4.2 PROJECTWERKING
4.2.1 BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
Het regioteam werkte ook in 2017 mee aan Bloeiend Oost-Vlaanderen, het Platteland Plus-project en de bijhorende campagne
ter versterking van het imago van de Oost-Vlaamse sierteeltstreek in Scheldeland en het Waasland. Er werd onder meer een
fiets- en wandelkaart gerealiseerd, begeleide fietstochten door de regio en een begeleidingstraject voor horecauitbaters.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2 Thematische campagnes, 1.2.4 Bloeiend Oost-Vlaanderen
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.3 Begeleidingstraject Bloeiend OostVlaanderen
4.2.2 SCHELDE STERK MERK
In het strategisch project Schelde Sterk Merk werken 31 partners, naast Toerisme Oost-Vlaanderen ook Toerisme Scheldeland,
Toerisme Waasland en de Provincie Oost-Vlaanderen, samen aan ruimte om te leven en te beleven in de Scheldevallei tussen
Gent en Antwerpen. Samen willen de partners de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om de Scheldevallei naar
een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied te versterken voor inwoners en bezoekers. Zo wordt de Schelde
een ‘sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit. Toerisme
Scheldeland, Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen waren ook in 2017 vertegenwoordigd in de stuurgroep en
begeleidingsgroep.

4.3 SECTORMOMENTEN
In 2017 organiseerde Toerisme Waasland diverse overleg- en ontmoetingsmomenten waarop ideeën, suggesties en
samenwerkingsmogelijkheden met de sector werden besproken:
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• De diensten voor toerisme van het Waasland overlegden op twee data, met op de agenda een stand van zaken en/of
evaluatie van de lopende projecten, aftoetsing van nieuwe ideeën en een vooruitblik op het volgende jaar.
• Netwerkmoment sector op 28 maart in Kasteel Walburg, met toelichting over de realisaties en de plannen, met aansluitend
een receptie en netwerkmoment.
• Sectormoment Noordelijke Bossengordel op 16 juni in Vakantiehoeve Berckelaer in Sint-Gillis-Waas, gevolgd door een bezoek
aan het Grenspark Groot-Saeftinghe.
• Sectormoment Wase steden-as op 26 september, dat focuste op het toeristisch-recreatieve aanbod op de as Sint-Niklaas,
Lokeren en Beveren en het netwerk aan toeristische mogelijkheden.
• Studiereis sector op 19 oktober naar de polders van Kruibeke en het fort van Steendorp, voor de diensten voor toerisme, de
gidsen en logiesuitbaters in het Waasland.

• De tweejaarlijkse uitreiking van de toeristische eretekens Orde en Gezel van de Wase Raap op 4 november in het Kasteel
Cortewalle in Beveren.

4.4 AMBACHTELIJK WEEKEND
Op 19 en 20 augustus 2017 organiseerde Toerisme Waasland in samenwerking met de aangesloten steden en gemeenten, Hulst
en Terneuzen het Ambachtelijk Weekend. Het weekend stond in het teken van het thema ‘aarde’. Op diverse locaties in de regio
konden bezoekers het werk bekijken van tal van ambachtslui, kunstenaars en andere creatievelingen.

4.5 COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA
Toerisme Waasland beheert de website www.toerismewaasland.be en het regioteam bewaakt de inhoud van www.
ontdekhetwaasland.be. Er worden ook geregeld berichten en foto’s gepost op de eigen Facebook- en Instagram-accounts.
Maandelijks werden consumentennieuwsbrieven verstuurd naar een bestand van 4.774 adressen. Afhankelijk van het
nieuwsaanbod werden er ook sectornieuwsbrieven verstuurd naar de toeristische sector in de regio (350 adressen).

4.6 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Waasland nam deel aan de volgende beurzen en evenementen:
• Autoloze zondag Sint-Niklaas: 17 september 2017
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5.SCHELDELAND
5.1 CAMPAGNES EN ACTIES
5.1.1 FIETS- EN WANDELCAMPAGNE SCHELDELAND
In 2017 voerden Toerisme Scheldeland en Toerisme Oost-Vlaanderen een grootschalige print- en online campagne om
Scheldeland te promoten als weekend- en vakantiebestemming. De kleinere publicaties van eerdere jaren (toeristische gids,
SMAG magazine, toeristische kaart, winterwandelmagazine, …) werden vervangen door één grote publicatie: het inspirerende
en wervende vakantieboek ‘Scheldeland jouw vakantieland’. Naast een inspirerend luik, met beeldrijke reportages, recepten
en zeven ambassadeurs, bevatte het boek veel praktische info (contactgegevens logies, musea, …) en concrete call-to-actions,
onder andere via twaalf kant-en-klare fiets- en wandelroutes. Het boek werd op 50.000 exemplaren gedrukt (waarvan 10.000
exemplaren herdruk) en verspreid via een grote online campagne met onder andere Facebook ads, Google Adwords en
YouTube-video’s.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.2. Regiogerichte campagnes, 1.2.5 Fiets- en wandelcampagne Scheldeland
5.1.2 BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
Het regioteam Scheldeland werkte ook in 2017 mee aan Bloeiend Oost-Vlaanderen, het Platteland Plus-project en de bijhorende
campagne ter versterking van het imago van de Oost-Vlaamse sierteeltstreek in Scheldeland en het Waasland. Er werd onder meer
een fiets- en wandelkaart gerealiseerd, begeleide fietstochten door de regio en een begeleidingstraject voor horecauitbaters.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.4 Bloeiend Oost-Vlaanderen
zie Deel 2: Headlines 2017, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.3 Begeleidingstrajecten
5.1.3 PLAN BIER SCHELDELAND
Wegens groot succes werd in 2017 ook de Plan Bier-kaart voor Scheldeland geactualiseerd en bijgedrukt op 12.500 exemplaren.
De bijhorende online campagnewebsite www.planbier.be, met ook aandacht voor het bieraanbod en de brouwerijen in
Scheldeland, werd druk bezocht.
zie Deel 2: Headlines 2017, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.2 Plan Bier

5.2 PROJECTWERKING
5.2.1 GROOTE OORLOG IN SCHELDELAND
In het kader van het grootschalige herdenkingsproject Groote Oorlog, opgezet met financiële steun van Toerisme Vlaanderen
naar aanleiding van 100 jaar WOI, werden eind 2017 de fiets- en wandelbrochures ‘100 jaar Groote Oorlog’ herwerkt. Elke
brochure kreeg er één route bij (‘Het vliegveld van Gontrode’ en ‘Bornem, in de schaduw van fort en abdij’) en verscheen op
6.000 exemplaren. In Bornem werden ook infoborden op de route geplaatst, in Melle waren die al aanwezig.
Met betrekking tot het resterende budget werd de uitwerking van de belevingspunten op de routes in Bornem, Puurs, Lebbeke
en Buggenhout voorbereid. Er werd ook online promotie gevoerd om de herwerkte app ‘100 jaar Groote Oorlog’ te downloaden
en de vernieuwde brochures te bestellen. Het thema Groote Oorlog kwam ook aan bod in het Vakantieboek Scheldeland.
5.2.2 SCHELDE STERK MERK
In het strategisch project Schelde Sterk Merk werken 31 partners, waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland,
Toerisme Waasland en de Provincie Oost-Vlaanderen, samen aan ruimte om te leven en te beleven in de Scheldevallei tussen
Gent en Antwerpen. Samen willen de partners de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om de Scheldevallei naar
een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied te versterken voor inwoners en bezoekers. Zo wordt de Schelde
een ‘sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit. Toerisme
Scheldeland en Toerisme Oost-Vlaanderen waren ook in 2017 vertegenwoordigd in de stuurgroep en begeleidingsgroep.
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5.2.3 DENDERLAND
Met het Strategisch Project Denderland worden ruimtelijke uitdagingen ontwikkeld in de steden langs de Dender: Ninove,
Denderleeuw, Aalst samen met Liedekerke (Scheldeland), Geraardsbergen (Vlaamse Ardennen), Roosdaal (Vlaams-Brabant) en
Ath en Lessines (Wallonië). In de loop van 2017 werd het rapport met inventarisatie, de ontwikkeling van de missie en visie
van een Beleefbare Dendervallei afgerond. In de stuurgroep en kerngroep toerisme werd onderzocht welke acties er nodig
zijn om de Dendervallei sterker op de kaart te zetten op toeristisch vlak. Een actieplan lag eind 2017 op tafel. Daarnaast werd
onderzocht op welke manier de dynamiek, die ontstaan is tussen alle steden, gemeenten en partners, kan voortgezet worden
na afloop van het strategisch project in de zomer van 2018. Eind 2017 lag een eerste voorstel van charter en actieplan ter tafel.

5.2.4 LANDSCHAP VAN EREMBALD TOT KRAVAALBOS
Het landschap van Erembald tot Kravaalbos, verspreid over de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en de
gemeenten Aalst, Affligem, Asse en Opwijk, kan niet alleen bogen op een prachtig landschap maar ook op opvallend historisch
en cultureel erfgoed. Het gelijknamige strategisch project dat startte in 2017 en loopt tot 2020 wil de ruimtelijke kwaliteit en
de belevingswaarde van het projectgebied verbeteren door te werken rond zes centrale thema’s, waaronder landschappelijke
structuur, natuurwaarden en toeristisch-recreatieve netwerken en poorten. Het project is een samenwerkingsverband
tussen eerdergenoemde gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Ruimte Vlaanderen, de Regionale
Landschappen Groene Corridor, Pajottenland & Zennevallei, Schelde-Durme en de Bosgroepen Groene Corridor & Midden OostVlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen is partner voor de toeristische ontwikkeling, onder andere wandelen.

5.3 SECTORMOMENTEN EN STUDIEDAGEN
Toerisme Scheldeland organiseerde in 2017 tal van ontmoetingsmomenten en studiedagen, onder andere:
• Sectormoment water op 14 juni, in samenwerking met Toerisme Rupelstreek
• Drie studiedagen Scheldeland, om de productkennis van de toerismemedewerkers te vergroten en up-to-date de houden
• Ontmoetingsmoment Scheldeland op 30 maart in het stadhuis van Dendermonde, met onder meer een bezoek aan het
infokantoor, een optionele wandeling en een netwerkmoment met receptie.
• Drie logiesmomenten in Bornem, Wetteren en Aalst, ter voorbereiding van de promotiecampagne 2018 en ter presentatie
van de campagne 2017

5.4 COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA
De website www.scheldeland.be zag in 2017 zijn aantal bezoekers stijgen van 140.000 naar 186.000. Deze enorme stijging
was te verklaren door de succesvolle on- en offline promotiecampagne die in de loop van 2017 werd gevoerd, met het
Vakantieboek Scheldeland in de hoofdrol. Ook het aantal abonnees op de maandelijkse consumentennieuwsbrief ging enorm
de hoogte in: van 24.000 in 2016 naar 49.000 in 2017.
Verder beheerde het regioteam de aparte deelwebsites www.scheldeland.be/grooteoorlog en www.scheldeland.be/winter, als
landingspagina van de winterwandelcampagne uit 2015-2016.
Toerisme Scheldeland heeft een eigen Facebookpagina waar ook meer lokale initiatieven aan bod komen. De pagina had in
2017 gemiddeld 3.417 volgers, dit ten opzichte van gemiddeld 2.976 volgers in 2016. Op Instagram steeg het aantal volgers
naar 321 (tegenover 120 in 2016), op Twitter werd Toerisme Scheldeland gevolgd door 960 personen.

59

DEEL 4:
STATUTAIRE WERKING

Toerisme Oost-Vlaanderen is een vzw en 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.

1. ALGEMENE VERGADERING
1.1 LEDEN
1.1.1 WERKENDE LEDEN
De Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door:
Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter
Hilde Bruggeman, gedeputeerde, eerste ondervoorzitter
Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Geert Versnick (tot 15/11/2017), Martine Verhoeve (vanaf 15/11/2017),
gedeputeerden
Kalifa Diaby, provincieraadslid, tweede ondervoorzitter
Mia De Brouwer, Elisabet Dooms, Hugo Leroy, Gerda Zenner-De Gryze (overleden 25/06/2017), Jef Van Pée (vanaf 04/10/2017),
Lena Van Boven, Sylvia Van Meirvenne, Joop Verzele, provincieraadsleden
Jan Briers, gouverneur en 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:
Beweging.net, 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 OostVlaanderen (VOKA), V.T.B. Cultuur.

1.1.2 Toegetreden leden
M. Aerts, R. Bondue, R. De Ridder (Camping Fort Bedmar), A. Cnudde-Veijs, M. Dubrulle, H. Florin, M. Hansens-Boye, L. Lekens,
G. Moortgat, R. Van Bockstaele, L. Van Cauter-Vidts, W. Van Eenaeme
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1.2 VERGADERINGEN
De Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen kwam twee maal samen, nl. op 21 juni en op 13 december.
Op 21 juni keurde de Algemene Vergadering het activiteitenverslag en de rekeningen 2016 goed, evenals een budgetwijziging
2017. Op 13 december (open vergadering met netwerkmoment) keurde de Algemene Vergadering het jaarplan en budget 2018
goed en benoemde een nieuwe bestuurder.
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:
Kalifa Diaby, tweede ondervoorzitter
Mia De Brouwer
Hilde De Sutter
Elisabet Dooms
Lena Van Boven
Hugo Leroy
Sylvia Van Meirvenne
Gerda Zenner-De Gryze (overleden op 25/06/2017)
Jef Van Pée (vanaf 13/12/2017)
NAMENS DE STEDEN EN GEMEENTEN:
Lucien Bats, Sint-Niklaas (Waasland)
Rita De Coninck, Eeklo (Meetjesland)
Marnic De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse Ardennen)
Viviane De Preester, Nazareth (Leiestreek)
Dirk Poriau, Merelbeke (Scheldeland)
Annelies Storms, Gent
NAMENS DE VVV’S:
Luc Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)
John De Vlieger, GVVV Leiestreek (Leiestreek)
Joris De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)
Herman De Wulf, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)
Luc Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse Ardennen)
NAMENS DE VERENIGINGEN:
Johan Browaeys, VOKA – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Wim Geirnaerdt, Unizo Gent-Meetjesland
Tim Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen
Marie-Claire Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen
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ADVISERENDE LEDEN:
Katia Versieck, algemeen manager, secretaris
Marianne Schapmans, Toerisme Vlaanderen
Erwin Van De Wiele, directeur dienst Toerisme Gent
Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
Pierre Goffaux, manager routebeheer, facilitair beheer en distributie
Melissa Dheere, penningmeester

2.2 VERGADERINGEN
De Raad van Bestuur vergaderde in 2017 op volgende data: 9 februari, 27 april, 1 juni, 7 september, 9 november en 13
december.
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.
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DEEL 5:
PERSONEEL

1. Personeelsbewegingen
1.1 IN DIENST
Boris De Wolf trad in dienst als nieuwe projectcoördinator en Stijn Vandeplas verving Jo Petrus als consulent sectorwerking.
Ellen Van Wulpen versterkte, eerst als interimkracht en later als vaste kracht, de dienst marketing als community en content
deskundige.
Anneleen Tilburgh nam de plaats in van Sara Palmaers als regiomedewerker Scheldeland (werkgever Toerisme Provincie
Antwerpen).
Jessica Bonte, consulent MICE-sector, werd tijdelijk vervangen door Lise Van Walleghem en Lien Vanhaverbeke,
regiomedewerker Leiestreek, werd tijdelijk vervangen door Babette De Fauw (werkgever Westtoer).

1.2 UIT DIENST
Saartje Brits, coördinator personeelszaken en administratie, en consulent sectorwerking Jo Petrus verlieten in de loop van 2017
de organisatie.
Piet d’Alcantara, medewerker onthaal en distributie, ging in 2017 met pensioen.
Sara Palmaers verliet het regioteam Scheldeland (werkgever Toerisme Provincie Antwerpen)

1.3 STAGEPLAATSEN
Aline Destoop liep stage en ondersteunde de MICE-werking. Raphaël Kelim stak als stagiair een handje toe bij de dienst
verzending en onthaal.

2. PersoneelsOVERZICHT op 31 december 2017
De centrale diensten in Gent werden op 31 december 2016 bemand door 29 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 één 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 en 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
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Marketing en communicatie
Tim Bottelberghe, coördinator marketing en communicatie
Steven De Backer, verantwoordelijke pers en communicatie
Bram Elewaut, deskundige digitale media
Ellen Van Wulpen, community en content deskundige
Caroline De Ruyck, copywriter
Jan Lehoucq, medewerker lay-out
Lut Busschots, polyvalent medewerker

Sectorwerking
Stijn Vandeplas, consulent sectorwerking
Deborah Ongena, marketingconsulent verblijfstoerisme
Theo De Meyer, consulent logies
Jessica Bonte en Lise Van Walleghem, consulent MICE-sector
Projectwerking
Stijn Vinck, projectcoördinator
Frederik Goossens, projectcoördinator
Boris De Wolf, 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
Peter Pruydt, medewerker technische dienst
Antoine Vanden Bossche, medewerker technische dienstst

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
Anneleen Tilburgh, regiomedewerker Scheldeland1
Leiestreek2
Leiestreek2Katrien Six, regiocoördinator Leiestreek
Emmanuel Derdeyn, regiomedewerker Leiestreek
Lien Vanhaverbeke En Babette De Fauw, regiomedewerker Leiestreek

1 In dienst bij TPA (Toerisme Provincie Antwerpen)
2 Personeel Leiestreek in gezamelijke dienst met Westtoer
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DEEL 6:
FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (in EURO)
ACTIVA
VASTE ACTIVA
COMPUTERSOFTWARE
MEUBILAIR & ROLLEND MATERIEEL
BORGTOCHTEN
VLOTTENDE ACTIVA
VOORRAAD AUTOROUTES
VOORRAAD FIETSROUTES
VOORRAAD FIETSNETWERKKAARTEN
VOORRAAD WANDELROUTES
VOORRAAD THEMATOCHTEN
VOORRAAD RUITERROUTES
VOORRAAD FIETSBOXEN
VOORRAAD WANDELBOXEN
VOORRAAD WANDELNETWERKKAARTEN
VOORRAAD FIETSNETWERKBOXEN
VORDERINGEN < 1 JAAR
- KLANTEN
- OVERIGE VORDERINGEN
GELDBELEGGING
LIQUIDE MIDDELEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL ACTIVA

84.475,38
33.170,01
46.821,88
4.483,49
3.485.478,24
1.150,08
38.981,32
4.762,39
19.520,75
91.724,41
34,00
305,10
32,28
20.564,25
324,81
27.113,15
264.385,19
427.327,68
2.556.619,47
32.633,36
3.569.953,62

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
FONDSEN VAN DE VERENIGING
BESTEMDE FONDS SOCiAAL PASSIEF
WERKINGSRESERVE VOORBIJE JAREN
VERLIES VAN HET BOEKJAAR
VOORZIENING PENSIOENEN
VOORZIENING GASTENKAMERS
VOORZIENING GELDBELEGGING
VOORZIENING PROJECTEN
VOORZIENING GROEPSVERZEKERING
VOORZIENING PROJECT VAN STEEN TOT STEEN LANGS DE SCHELDE
VOORZIENING REALISATIE BELEVINGSPUNTEN BRAKEL/MAARKEDAL
SCHULDEN
LEVERANCIERS
BELASTINGEN
BEZOLDIGINGEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL PASSIVA
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2.923.654,66
94.869,99
584.000,00
2.396.469,21
-326.595,65
22.026,48
7.199,97
2.500,00
3.000,00
20.184,66
50.000,00
70.000,00
646.298,96
340.418,02
3.054,56
247.478,95
55.347,43
3.569.953,62

OPBRENGSTEN
Reëel

Budget

119.896,53
151,33
40.612,38
9.458,71
9.758,15
13.696,36
120,47
41.276,40
0,00
131,65
4.691,08

126.200,00
400,00
60.000,00
11.000,00
11.000,00
14.000,00
300,00
22.000,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00

40.109,04
38.001,89
1.139,10
658,06
309,99

39.544,48
37.497,24
1.139,34
657,90
250,00

3.867.765,00
33.500,00
3.834.265,00

3.867.765,00
33.500,00
3.834.265,00

TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN
INFRASTRUCTUUR FIETS- & WANDELNETWERKEN
INFRASTRUCTUUR PROJECTEN

222.541,89
146.702,00
75.839,89

228.480,00
149.465,00
79.015,00

DIVERSE ONTVANGSTEN
MICE
TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN
SPONSERING EN PARTICIPATIES
INFODAG DAGTRIPS GROEPEN
RECUPERATIE PERSONEELSKOST: GROEPS-& HOSPITALISATIEVERZEKERING/MC'S
ANDERE RPROJECTEN
SOCIALE TUSSENKOMSTEN
DOORFACTURATIES
STRUCTURELE INTERPROFESSIONELE LOONCORRECTIE
ONVOORZIENE ONTVANGSTEN

383.571,19
45.849,33
32.258,82
7.260,00
8.591,11
35.892,21
133.800,98
108.631,09
6.753,35
4.034,30
500,00

351.778,00
44.000,00
45.000,00
7.760,00
9.000,00
37.068,00
87.950,00
109.000,00
8.000,00
4.000,00
0,00

13.085,80
13.085,80

12.000,00
12.000,00

4.646.969,45

4.625.767,48

VERKOPEN
VERKOOP AUTOROUTES
VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN
VERKOOP FIETSROUTES
VERKOOP WANDELROUTES
VERKOOP THEMATOCHTEN
VERKOOP RUITERROUTES
VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN
VERKOOP ANDERE ROUTES/TOCHTEN
VERKOOP BROCHURES DERDEN
VERKOOP PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
LIDGELDEN
LIDGELDEN STEDEN EN GEMEENTEN
LIDGELDEN VVV'S
LIDGELD VERENIGINGEN
PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPPEN
TOELAGEN PROVINCIEBESTUUR
PARTICIPATIE IN PROJECTEN
TOELAGEN IN DE WERKING

ONTVANGSTEN FINANCIEEL
INTERESTEN

TOTALE OPBRENGSTEN
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KOSTEN

Reëel

Budget

KOSTEN BROCHURES
FIETSNETWERKKAARTEN
FIESTROUTES
WANDELROUTES
THEMATOCHTEN
WANDELNETWERKKAARTEN
ANDERE ROUTES EN TOCHTEN
BROCHURES DERDEN
DIVERSE VOOR VERKOOP
AANKOOP VOOR VERKOOP POV

106.488,41
2.373,59
0,00
295,0
67.416,52
30.794,56
0,00
802,36
115,30
4.691,08

121.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
55.000,00
32.000,00
15.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00

VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN
VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN

-70.616,03
-70.616,03

0,00
0,00

WERKINGSKOSTEN
VERZENDINGSKOSTEN
BUREELBENODIGDHEDEN
INFORMATICA
TELEFONIE
HUISVESTING GENT EN REGIO'S
PAPIER/OMSLAGEN
BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN
VERGADERKOSTEN BESTUURSORGANEN
DIENSTVOERTUIGEN
KOSTEN JAARVERSLAG/NIEUWSBRIEVEN
KOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT/REVISOREN/MAALTIJDCHEQUES
BANKKOSTEN
HUURKOST KOPIEMACHINE
DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN
EXTERNE CONSULTANCY

350.783,61
189.779,05
11.705,89
24.293,09
8.029,89
37.080,91
4.936,25
398,97
12.491,41
5.181,09
13.935,04
16.115,70
671.32
1.777,10
464,08
23.923,82

288.650,00
103.500,00
5.000,00
33.000,00
5.700,00
45.200,00
5.000,00
500,00
14.300,00
3.500,00
9.500,00
14.000,00
1.200,00
3.500,00
750,00
44.000,00

PUBLICATIES
GRATIS ROUTEBROCHURES
STAPAF MAGAZINE

74.851,00
3.096,00
71.755,00

78.000,00
11.000,00
67.000,00

BEURZEN EN WORKSHOPS
WANDEL-& FIETSBEURS AMSTERDAM/GENT
WANDEL-& FIETSBEURS UTRECHT
ONVOORZIENE KLEINERE DEELNAMES
INFODAG DAGTRIPS VOOR GROEPEN
DECORATIEMATERIAAL ALGEMEEN

40.560,77
2.577,70
3.235,75
250,00
27.684,86
6.812,46

40.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
30.000,00
4.000,00

PERS EN P.R.
PERSONTVANGSTEN/-CONFERENTIES/-BEZOEKEN
RELATIEGESCHENKEN/PRIJZEN
DISPLAYS E.D.
COMMUNICATIE SECUNDAIRE DOELGROEPEN
SECTORWERKING MICE

84.922,35
14.476,59
132,14
577,90
62.151,17
7.584,55

98.500,00
30.000,00
7.500,00
0,00
54.000,00
7.000,00

657.051,82
335.880,68
45.165,06
81.970,34
67.468,09
18.075,63
89.507,97
18.984,05

726.000,00
340.000,00
50.000,00
80.000,00
140.000,00
13.000,00
90.000,00
13.000,00

PUBLICITEIT
EIGEN CAMPAGNES - BINNENLAND
MAILINGS
POOL 5 VLAAMSE TOERISTISCE FEDERATIES
INTERNET - WEBSITE
AUDIO-VISUEEL MATERIAAL & UITRUSTING
DIGITALE & SOCIALE MEDIA
PROMOTIE MICE
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Reëel
10.028,63
502,84
1.594,21
7.931,58
312.444,04
24.709,94
62.220,69
385,28
148.051,72
0,00
77.076,41

Budget
38.500,00
2.000,00
30.000,00
6.500,00
365.800,00
25.000,00
65.000,00
1.000,00
194.500,00
300,00
80,000,00

2.421.018,15
2.156.186,40
75.432,77
9.811,70
38.592,67
124.464,24
16.530,37

2.498.884,00
2.226.384,00
74.000,00
8.000,00
37.000,00
137.000,00
16.500,00

ANDERE KOSTEN
AFSCHRIJVINGEN

74.289,82
74.289,82

72.500,00
72.500,00

TOEVOEGING/TERUGNAME WAARDEVERM VORD TH 1 JR
TERUGNAME WAARDEVERMINDERINGEN VORDERINGEN

-1.930,85
-1930,85

0,00
0,00

VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES
TOEVOEGING/TERUGNAME VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN
TOEVOEGING/TERUGNAME VOORZIENINGEN & RISICO'S/KOSTEN

134.564,16
14.564,16
120.000,00

-6.253,00
-6.253,00
0,00

DIVERSEN
BEDRIJFSBELASTINGEN
NIET AFTREKBARE BTW

235.822,56
4.722,32
231.100,24

175.500,00
5.500,00
170.000,00

TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN
543.286,66
TOELAGEN GASTENKAMERS
-3.000,00
BIJDRAGE TOERISME LEIESTREEK
29.167,24
BIJDRAGE TOERISME MEETJESLAND
38.392,46
BIJDRAGE TOERISME SCHELDELAND
58.000,00
BIJDRAGE TOERISME VLAAMSE ARDENNEN
55.776,00
BIJDRAGE TOERISME WAASLAND
58.661,00
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
91.581,02
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/DE LIEVE VERVOERT
26.549,77
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/IMPULS BELEEF JE EIGEN RONDE VLAAMSE ARDENNEN 18.895,31
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/HOMELAND OF CYCLING
23.585,02
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/INTERPROVINCIAAL FIETSPROJECT
4.343,34
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/PDPO MEETJESLAND
7.500,00
TOELAGEN LOKALE BROCHURES & UITGAVEN
1.035,50
LOGEREN IN VLAANDEREN
132.800,00

519.618,00
0,00
29.165,00
38.392,00
58.000,00
55.776,00
58.000,00
63.500,00
24.000,00
44.000,00
0,00
10.985,00
0,00
5.000,00
132.800,00

STUDIE/ONDERZOEKEN
EIGEN STUDIES/ONDERZOEKN
AANKOOP STUDIES/RAPPORTEN
PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE ONDERZOEKEN
INFRASTRUCTUUR
AUTOROUTES
FIETSNETWERKEN
WATERGEBONDEN ROUTES
WANDELNETWERKEN
RECREATIEVE BEHEERSOVEREENKOMSTEN
ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN
PERSONEEL
PERSONEEL
PERSONEEL DERDEN
OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIEREIZEN
REISKOSTEN PERSONEEL
VERZEKERING PERSONEEL
ANDERE PERSONEELSKOSTEN

TOTALE KOSTEN
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (WINST)


4.973.565,10

5.016.699,00

-326.595,65

-390.931,52

73

Colofon
Coördinatie en eindredactie: Caroline De Ruyck
Foto’s: Toerisme Oost-Vlaanderen, Beeldenbank Scheldeland, D. de Kievith, Zwyp, J. Darthet, D. Stockman, D. Samyn, Westtoer, B.AD
Druk: Perka
Verantwoordelijke uitgever: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Met dank aan alle medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen die input leverden voor dit jaarverslag.
D/2018/0332/08

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Pac Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

