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Voorwoord

“Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken  
Op dak en torenspits van hemelhoge kerken  
Die in dit vlakke land de enige bergen zijn”

Het zijn poëten als Jacques Brel die ons doen realiseren, dat de schoonheid om de hoek ligt, in de eigen regio. 
Voor Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland is die wetenschap een dagelijkse bron van inspira-
tie en motivatie. We weten dat we met Gent en onze groene regio’s rond de provinciale hoofdstad een heel 
sterke troef in handen hebben, die zowel mensen uit het buitenland als alle Vlamingen kan verleiden tot een 
bezoekje.

Met die filosofie zijn we ook tien jaar geleden vol enthousiasme in het Meetjesland aan de slag gegaan met 
een eerste strategische visie. Stap voor stap zijn we gaan beseffen dat achter de schoonheid om de hoek een 
socio-economische hefboom schuilgaat. Toerisme en recreatie in eigen streek betekent een meerwaarde voor 
de lokale economie, voor het sociaal-cultureel initiatief en het regionale netwerk in onze leefkernen. Toerisme 
is net als de andere vrije tijdsdomeinen een manier om de infrastructurele inspanningen van de overheid (op 
lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau) echt tot leven te brengen. Die filosofie dringt ook 
door tot in het hart van de lokale bestuur  en het provinciale niveau. Investeren in samenwerking binnen het 
toeristisch-recreatieve veld loont, zo groeit de overtuiging. 

De investeringen in fietspaden vanwege de provincie de laatste tien jaar en de creatie van het Fietsnetwerk 
Meetjesland in 2006 zijn daarin perfecte rolmodellen. Ook de huidige provinciale inspanningen inzake de 
Wandelnetwerken die we zowel in Sint-Maria-Aalter, Meetjeslandse krekengebied en later ook in het Drongen-
goed-Maldegemveld implementeren, zijn daar het perfecte voorbeeld van. Dank zij  een breed toeristisch-
recreatief beleid en gerichte streekmarketing kunnen we voor deze nieuwe producten uit heel Vlaanderen en 
zelfs uit het buitenland interesse opwekken. Zo lokken we fietsers en wandelaars tot in onze dorpen.

Een ander voorbeeld is de sectorsamenwerking rond logies. Met onze ligging tussen Gent, Brugge en Breskens 
hebben we een enorme troef in handen. Drie jaar experiment met het Europese Interreg IVB-project Collabor8 
leerde ons dat logieshouders, horeca, evenementenorganisatoren en andere toeristische initiatiefnemers baat 
hebben bij samenwerking en een gezamenlijke visie. Ook dit netwerk van ondernemers is een sterke troef 
geworden en enorm interessant voor de overheid om voeling te houden met de basis.

Met dit masterplan voor de volgende zes jaar spreken we de wens uit om vooral te werken aan de aantrekkings-
kracht van het Meetjesland. En dit omdat we in de schoonheid ervan geloven. Vanuit de provincie en vanuit 
de gemeenten zullen we schouder aan schouder  in één richting moeten zwoegen om de ultieme droom te 
realiseren: een aantrekkelijk Meetjesland waar mensen graag naartoe komen. En waar de toeristische initiatief-
nemers en ondernemers bloeien en groeien.

Jacques De Meyer Eddy Couckuyt
Voorzitter Toerisme Meetjesland vzw Gedeputeerde voor Toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen 
 Voorzitter Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
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1 Over dit rapport

Dit rapport bevat de strategische visie op de verdere ontwikkeling van het toerisme in het Meetjesland, en dat 
voor de periode 2012 – 2017. Dit plan kwam tot stand op vraag van Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-
Vlaanderen en met middelen uit het Europese Interreg IVb project Collabor8. De rol van IDEA Consult bestond 
uit de procesbegeleiding om tot dit strategisch plan te komen inclusief het uitschrijven van het voorliggende 
rapport. 

Dit strategisch plan toerisme zet de bakens uit die richting en sturing moeten geven aan de verdere ontwikke-
ling van het toerisme in het Meetjesland. Het document is een gedeeld visiekader waar de talloze actoren die 
betrokken zijn bij het toerisme zich gezamenlijk achter scharen. Opdat ze elkaar wederzijds kunnen versterken 
en het geheel (veel) méér wordt dan de som van de afzonderlijke delen.

Het plan legt bewust verbanden met eerdere en parallel aan dit plan ontwikkelde visies en trajecten, zowel 
binnen het toerisme als daarbuiten, en zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau. Toerisme kan voor een 
regio als het Meetjesland immers alleen van betekenis zijn als deze sector er in slaagt om succesvol samen te 
werken met andere beleidsdomeinen zoals landbouw, natuur, plattelands-ontwikkeling, ruimtelijke ordening 
en cultuur. 

De aanbevelingen in het plan zijn gebaseerd op een uitgebreide interne en externe analyse. In het kader van 
dit planningsproces werd ook in verschillende overlegstructuren / op verschillende momenten gediscussieerd 
over het toerisme in het Meetjesland. In bijlage is een volledige namenlijst opgenomen van de mensen die 
hun visie en expertise ter beschikking stelden om mee dit kader uit te werken en te valideren. We willen deze 
mensen dan ook van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid!

Het moet duidelijk zijn dat een strategisch plan in geen geval als een keurslijf mag beschouwd worden. Een 
dergelijk plan biedt een richtingwijzer, waarbij zeker de nodige flexibiliteit aan de dag moet gelegd worden, 
onder meer ten aanzien van opportuniteiten die zich de komende jaren zullen aanbieden in het Meetjesland. 

Het rapport dat nu voor u ligt is bewust bondig geformuleerd in functie van de leesbaarheid. Naast dit docu-
ment bestaat er nog een beknopte samenvatting van het plan.
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2 Het Meetjesland in vogelvlucht

2.1 Ligging 

De toeristische regio Meetjesland is een van de vijftien door Toerisme Vlaanderen erkende Vlaamse Regio’s. Het 
is een uitgesproken landelijke regio in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen. Het Meetjesland 
situeert zich tussen Gent en Brugge en grenst aan zowel de Leiestreek als het Brugse Ommeland. In het noor-
den grenst het Meetjesland aan de Nederlandse toeristische regio Zeeuws-Vlaanderen.

Het Meetjesland is geen eenduidig afgebakende entiteit. In dit plan gebruiken we de afbakening zoals die 
door Toerisme Meetjesland wordt gebruikt, met dertien gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kap-
rijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem. Het 
Meetjesland is geen homogene regio, in de zin dat een aantal gemeenten eerder in de invloedssfeer liggen 
van Brugge (bv. Maldegem) terwijl andere gemeenten onmiskenbaar tot de invloedssfeer van Gent behoren 
(bv. Evergem). 

Met de auto is het Meetjesland bereikbaar via de E40 Brussel – Oostende, de E34 Antwerpen – Knokke, de R4 
(Ring om Gent) en de N44 Aalter – Maldegem. Deze hoofdwegen vormen samen ‘de ruit’ van het Meetjesland 
en hebben een duidelijk structurerend effect op het gebied. De interne ontsluiting gebeurt in belangrijke 
mate via de N9. De auto is de dominante vervoerswijze waarmee de regio bereikt en bezocht wordt.

Met de trein is het Meetjesland minder goed bereikbaar. In het zuiden van de regio loopt de spoorlijn Brussel 
– Oostende met een stopplaats in Aalter; in het centrum is er een stoptrein tussen Gent en Eeklo. Vooral het 
noordoostelijke deel van de streek is dus slecht bereikbaar per spoor. Het dienstenaanbod van de streekbus-
sen is vooral afgestemd op woon-werk- en woon-schoolverkeer. 

Naast de hoofdwegen is ook het water een belangrijk structuurbepalend gegeven, met het Schipdonkkanaal 
(de ‘Stinker’), het Leopoldskanaal (den ‘Blinker’), het Kanaal Gent – Brugge, de kreken in het noorden en plas-
sen zoals de Kraenepoel in het zuiden.
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Het Meetjesland is een uitgesproken landelijke regio waar de open ruimte overweegt. Zowel landbouw als 
natuur heeft een belangrijke invloed op de structuur en het beeld van het landschap. Dit kenmerkende karak-
ter als buitengebied vormt tegelijk de belangrijkste troef en uitdaging voor het Meetjesland. De belangrijkste 
natuurlijke structuren in het Meetjesland: 

Het Krekengebied is een open polderlandschap met kreken en dijken in het noorden van de regio, in 
Sint-Laureins en Assenede.

De Bossengordel ligt centraal in de regio en wordt gekenmerkt door restanten van boscomplexen. Het 
Drongengoed is het grootste aaneengesloten boscomplex van Oost-Vlaanderen.

De vallei van de Oude Kale1 is een langgerekte vallei in het zuiden van de regio die bestaat uit meersen, 
broekbosjes, voormalige zandwinningsputten en wilgenstruweel. 

1 Dit gebied wordt momenteel heringericht, onder meer met het oog op zachte recreatie. Zie verder. 
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Figuur 1: Situering en hoofdstructuur van het Meetjesland 



11

2.2 De toeristisch-recreatieve vraag

2.2.1 Verblijfstoerisme

2.2.1.1 Totaal aantal aankomsten en overnachtingen

In totaal werden in 2010 voor het Meetjesland 59.818 aankomsten geregistreerd in hotels en gastenka-       
mers2 , goed voor een totaal van 130.403 overnachtingen. Voor een regio als het Meetjesland komt het aantal 
aankomsten grosso modo overeen met het totaal aantal verblijfstoeristen in de regio. We veronderstellen im-
mers dat het aandeel toeristen dat van een logiesaccommodatie naar een andere logiesaccommodatie in het 
Meetjesland trekt relatief beperkt is. De gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal aankomsten en overnach-
tingen in het Meetjesland bedraagt respectievelijk +22,7% en +14,5%. Procentueel is Meetjesland al enkele 
jaren op rij een van de sterkste groeiers qua aantal overnachtingen in vergelijking met omliggende Groene 
Regio’s Brugse Ommeland, Leiestreek en Waasland. In absolute cijfers is het totaal aantal aankomsten in het 
Meetjesland evenwel eerder bescheiden in vergelijking met de vermelde Groene Regio’s. 

Tabel 1: Totaal aantal aankomsten en overnachtingen in het Meetjesland, 2010

Groene Regio Totaal aankomsten Totaal overnachtingen

Meetjesland    59.818  130.403

Brugse Ommeland  101.292  242.442

Leiestreek  196.735  402.255

Waasland  87.70 2    204.149

Bron: Toerisme in cijfers, 2010

2.2.1.2 Aankomsten en overnachtingen uit leisure motief

Iets meer dan de helft van het totaal aantal aankomsten en overnachtingen in het Meetjesland gebeurt vanuit 
een leisure motief (ontspanning en vakantie). In totaal werden in 2010 voor het Meetjesland 30.252 aankom-
sten geregistreerd met een leisure motief, goed voor een totaal van 68.276 leisure overnachtingen. Sinds 2006 
is het aantal leisure-aankomsten in het Meetjesland jaarlijks gegroeid met gemiddeld 12%; het aantal over-
nachtingen met leisure-motief is in dezelfde periode ‘slechts’ met gemiddeld 7,6% per jaar. Er komen dus over 
de jaren meer mensen, maar ze blijven minder lang. In vergelijking met de nabij gelegen Groene Regio’s is het 
aandeel van leisure in het totaal aantal aankomsten en overnachtingen relatief beperkt. 

Groene Regio  Leisure aankomsten  Leisure overnachtingen

Meetjesland  30.252 68.276

Brugse Ommeland  79.181  200.944

Leiestreek  102.313  218.527

Waasland  50.549 127.831

Tabel 2: Aantal leisure aankomsten en leisure overnachtingen in het Meetjesland, 2010

Bron: Toerisme in cijfers, 2010

2 Gastenkamers, indien ze over 4 of meer kamers beschikken (hotels), of indien ze over minder dan 4 kamers beschikken maar wel vergund zijn. 
Beide vormen ressorteren onder de hotels.
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2.2.1.3 Aankomsten en overnachtingen naar herkomst

België en Nederland zijn met voorsprong de belangrijkste geografische markten, op respectabele afstand 
gevolgd door Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze vaststelling geldt daarbij zowel voor het 
aantal aankomsten als het aantal overnachtingen. Bezoekcijfers uit andere landen zijn minimaal. In onderstaan-
de figuur wordt de herkomst en de spreiding van het totaal aantal aankomsten in het Meetjesland getoond.

Zoals nog blijkt uit de bovenstaande figuur doet de grootste bezoekerspiek zich voor tijdens de zomer, met 
twee kleinere pieken in april-mei en september-oktober. Bezoekers aan het Meetjesland blijken vooral tijdens 
de weekends te komen.

2.2.1.4 Onderzoek Plattelandstoerisme

Bij de bovenstaande cijfers dient opgemerkt worden dat niet alle logies opgenomen zijn in de officiële 
statistieken, onder meer omdat niet alle gastenkamers een erkenning hebben van Toerisme Vlaanderen. Het 
onderzoek Plattelandstoerisme laat toe een (indicatief ) zicht te krijgen op de herkomst provincies van zowel 
de Belgische als de Nederlandse vakantiegangers in het Meetjesland. We veronderstellen hier voor de gemak-
kelijkheid dat de vakantieganger in plattelandslogies in dit opzicht te vergelijken valt met de vakantieganger 
zoals die wordt opgenomen in de officiële statistieken. 

Bron: IDEA Consult

algemeen totaal
België
Nederland

Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk

Figuur 2: Herkomst en spreiding van totaal aantal overnachtingen in het Meetjesland
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Tabel 3: Herkomstprovincie van de Belgische vakantiegangers in plattelandslogies in Vlaanderen naar bestemmingsregio, 2010

Bron: Onderzoek Westtoer

2.1.2 Dagtoerisme

Zoals in alle Vlaamse Regio’s ligt het aantal dagtoeristen waarschijnlijk heel wat hoger in vergelijking met 
het aantal verblijfstoeristen. We veronderstellen dan ook dat het gros van de bezoekers aan de regio van het 
Meetjesland dagtoeristen zijn. Over dagtoerisme zijn momenteel weinig (recente) gegevens beschikbaar. 

In oktober 2011 worden de resultaten van een grootschalig onderzoek voorgesteld naar het dagtoeris-
tische gedrag van de Vlaming. Dit onderzoek zal ook voor het Meetjesland meer inzicht verschaffen in 
bezoekmotief en –gedrag. 

In een volgend hoofdstuk worden ook de bezoekersaantallen vermeld van de belangrijkste attracties 
in het Meetjesland. Naast het Provinciaal Domein het Leen, dient ook het Stoomcentrum in Maldegem 
vermeld te worden. Het Canadamuseum zou naar eigen zeggen meer dan 50.000 bezoekers per jaar 
aantrekken, maar de bezoekersaantallen worden niet officieel gerapporteerd. 

Tabel 4: Herkomstprovincie van de Nederlandse vakantiegangers in plattelandslogies in Vlaanderen naar bestem-
mingsregio, 2010

Bron: Onderzoek Westtoer

LOGIES   WH   BOL LEIE MEET- VL. ARD WAASL SCHEL- ANT. LIM. MAASL  VOER  HASP HAGEL    GG   TOT

     JESL.   DEL. KEMP KEMP

Antwerpen 30,1 38,1 36,2 38,6 28,2  25,5 26,8 24,9 19,1  29,9 27,2 28,1 26,1 35,0 30,0

West-Vlaand. 22,3 8,0 14,8 20,6 34,5  18,8 36,3 28,0 42,1  28,1 26,8 36,3 35,9 27,0 25,7

Oost-Vlaand. 24,5 17,2 17,8 14,2 18,7  12,1 17,0 27,7 22,6  23,9 23,7 23,8 27,7 24,3 21,8

Vlaams-Brabant 13,1 16,2 11,2 10,8 13,0  18,2 8,1 11,5 10,0  14,6 11,2 7,3 4,0 7,6 11,5

Limburg 9,5 19,5 19,0 15,4 5,0 21,4 9,2 7,0 4,4 2,0 11,1 3,3 5,6 6,1 10,0

Overig 0,6 1,0 1,0 0,5 0,6 4,0 2,5 0,9 2,0 1,4 0,0 1,1 0,8 0,0 1,0

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aantal cases 718 499 195 196 177 75 105 167 218 145 148 392 130 66 3 231

LOGIES   WH   BOL LEIE MEET- VL. ARD WAASL SCHEL- ANT. LIM. MAASL  VOER  HASP HAGEL    GG   TOT

     JESL.   DEL. KEMP KEMP

N-Brabant 20,2 29,9 12,3 15,8 14,7 21,4 6,7 14,1 18,1 64,0 16,5 29,8 22,4 11,1 20,6

Zuid-Holland 20,5 4,6 20,0 24,1 7,4 14,3 13,5 37,8 26,6 8,1 14,6 16,1 12,5 33,3 20,4

Noord-Holland 9,0 18,5 20,9 14,7 14,7 14,3 12,1 14,7 17,7 11,6 23,2 4,9 7,2 22,2 13,2

Gelderland 7,2 11,6 22,2 5,3 7,4 7,1 0,0 9,3 14,2 0,0 26,8 11,3 23,2 11,1 11,9

Utrecht 7,4 11,3 4,1 14,7 20,5 7,1 18,4 11,3 5,1 8,1 14,6 11,9 10,7 11,1 10,5 

Limburg 8,9 12,1 4,1 5,3 7,4 14,3 42,6 7,0 0,0 8,1 4,3 5,7 5,3 0,0 7,8

Zeeland 8,9 2,4 4,1 9,4 13,2 21,4 0,0 0,8 6,0 0,0 0,0 9,8 10,7 11,1 6,4

Overig 17,9 9,6 12,3 10,7 14,7 0,0 6,7 5,0 12,1 0,0 0,0 10,5 8,0 0,0 9,2

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aantal cases 65 43 24 20 14 14 12 40 35 11 20 52 39 9 401
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3 Kansen en uitdagingen voor de toekomst

Alvorens we een strategische visie kunnen formuleren op het toerisme in het Meetjesland is het nodig de kan-
sen en uitdagingen voor de toekomst helder te definiëren. Op basis van een dubbele SWOT-analyse worden 
de belangrijkste vaststellingen over het toerisme in het Meetjesland gedefinieerd. 

3.1 SWOT-analyse 

Bij de SWOT-analyse van het Meetjesland werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het Meetjesland 
als toeristische regio en anderzijds het beleid en de organisatie van het toerisme in het Meetjesland. Op de 
volgende pagina’s wordt deze dubbele SWOT beknopt gepresenteerd als basis voor de gecoördineerde con-
clusies in een volgende paragraaf. 

Een dubbele SWOT-analyse laat toe om de intrinsieke (toeristische) kenmerken van de streek los te koppelen 
van het toeristisch beleid dat hier rond gevoerd wordt. Beide stellen immers andere uitdagingen. In het eerste 
geval ligt de focus op de intrinsieke aantrekkingskracht van de streek en het toeristisch aanbod in de streek; in 
het tweede geval ligt de nadruk op de manier waarop daar beleidsmatig, organisatorisch en marketinggewijs 
op ingespeeld wordt.

3.1.1 Meetjesland als toeristische regio

Sterktes Zwaktes

- Krekengebied als bijzonder landschap - Weinig kritische massa aan toeristisch relevant  
-  Fiets- en wandelnetwerk, aansluitend op  aanbod
  omliggende regio’s - Beperkte toeristische aantrekkingskracht en
-  Uitgebreid gamma streekproducten   toegankelijkheid van attracties en evenementen,  
-  Enkele horecaclusters en restaurants met naam  geen (semi-)autonome trekkers 
-  Couleur locale: krulbollen, mensen en verhalen … - Bijna uitsluitend weersgevoelig ‘buitenaanbod’ 
-  Uitvalsbasis voor Gent, Brugge, kust, - Niet overal even interessant qua ruimtelijke kwa- 
 Zeeuws-Vlaanderen  liteit en beleving

 -  Vlotte bereikbaarheid met de auto - Beperkt en veelal kleinschalig logiesaanbod
   -  Weinig onderscheidend toeristisch product in  
    vergelijking met omliggende regio’s
   -  Zeer beperkt aanbod aan openbaar vervoer

Kansen Bedreigingen

-  Trend dichtbij reizen, mede onder invloed -  Verhoging concurrentie in vrijetijdsbesteding,
 van duurzaamheidgedachte  mede onder invloed van globalisering
-  Trend van onthaasting, slow travel, slow food  en digitalisering
  en gezondheid -  Sterke invloed van niet-toeristische beleids-
-  Groeiende aandacht voor persoonlijke beleving  domeinen op aantrekkingskracht: mobiliteit,
-  Groeiende groep welstellende medioren en   ruimtelijke ordening, landbouw, plattelands-
 actieve senioren  ontwikkeling…
-  Groeiende groep families en vrienden, naast 
 klassieke koppels
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3.1.2 Meetjesland als toeristisch beleid en organisatie

Sterktes Zwaktes

-  Traditie van samenwerking -  Eerder intern-regionaal, recreatieve focus  
-  Sterke lokale en regionale partnerschappen,   terwijl toerisme eigenlijk vooral buitenregionale
   bv. toeristische raad St-Laureins  bestedingen moet aantrekken
-  Clusterwerking B&B’s, hotels, streekproducten, -  Grote afhankelijkheid van partners voor    
 horeca…  opzetten en uitvoeren van marketinginitiatieven 
-  Sterk intersectoraal netwerk -  Eerder zwakke professionele kennis over
-  Steeds actievere lokale toerismediensten en   toerisme bij partners  
 –plannen met groeiende interesse in toerisme -  Onthaalfunctie is weinig doelmatig uitgebouwd

 -  Regelmatig binnenhalen van Europese subsidies   in de regio
 -  Goede samenwerking met Toerisme Oost- -  Versnippering beleid op regionaal niveau   
  Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen -  Beperkte bestuurskracht lokale overheden op
     vlak van toerisme
   -  Sterke operationele focus bij lokale onder-
    nemers en non-profitactoren
   -  Beperkte budgetten
   -  Versnipperde aanpak en investeringen voor 
    toeristische productontwikkeling
   -  Grote afhankelijkheid van vrijwilligers en 
    ‘vrijetijdsondernemers’

Kansen Bedreigingen

-  Verschillende motivaties bespeelbaar:  -  Soms grote mentale afstand tussen
 ontmoeten, ontdekken, verwennen  ondernemers, lokale beleidsmakers en
-  Steeds meer online prospectie  non-profitactoren, en tussen toerisme
-  Gedeelde beleidsvisie kan de neuzen in  en landbouw, natuur…
  dezelfde richting krijgen - Beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van
-  Uitbreiding mogelijk van lokale toerisme   bestaand toeristisch ‘kernproduct’ door
 raden, ingebed in economie (bv. Sint-Laureins)  financiële en personele beperkingen

 -  Rationaliseringsoefening lopend op regionaal -  Verschillende dynamiek in toeristisch beleid
  niveau  tussen noorden en zuiden van regio
 -  Versterking clusterwerking toeristische - Europese subsidiestromen zijn aflopend, 
  ondernemers in de regio  de continuïteit van projecten is niet
    gegarandeerd
   -  Veranderde rol van Toerisme Vlaanderen ten 
    aanzien van de Groene Regio’s (zie box blz. 27)
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3.2 Vaststellingen uit de analyse 

Op de volgende pagina’s wordt op basis van bovenstaande dubbele SWOT de gecoördineerde vaststellingen 
toegelicht. In deze vaststellingen worden de elementen uit de twee SWOT-analyses opnieuw samengebracht. 
In onderstaande box geven we echter eerst meer uitleg over de veranderende rol van Toerisme Vlaanderen ten 
aanzien van een regio als het Meetjesland. 

De vaststellingen worden geclusterd weergegeven en besproken in een aantal grote blokken. In de bespre-
king wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Globale positionering

Attractieve locaties, clusters en zones

Eten, drinken en streekproducten

Logies

Marketing en productontwikkeling

Onthaal 

Flankerend beleid

De belangrijkste vaststelling uit bovenstaande kaders is echter dat het toeristische ‘kernproduct’ van het 
Meetjesland versterking nodig heeft. Hiermee zeggen we tegelijk dat alleen het optimaliseren van de marke-
ting ruimschoots onvoldoende is om het Meetjesland naar de toekomst toe sterker op de toeristische kaart te 
zetten. Er dringt zich een meer fundamentele operatie op: de versterking van het kernproduct Meetjesland. 
Deze vaststelling vormt dan ook een belangrijke basis voor het uittekenen van een strategie. 

3.2.1 Meetjesland als toeristisch beleid en organisatie

In 2010 voerde Karvansera in opdracht van Toerisme Meetjesland een onderzoek uit naar de positionering en 
profilering van het Meetjesland. De conclusies uit dit onderzoek zijn bevestigd door Toerisme Meetjesland en 
gelden als belangrijk gegeven en uitgangspunt voor dit strategisch plan. 

In het onderzoek wordt voorgesteld om de profilering in de eerste plaats vooral op te hangen aan de rust en 
stilte (de afwezigheid van drukte) en het buitenleven. Tegelijkertijd wordt voorgesteld dat de “menselijke” kant 
nadrukkelijk aanwezig moet zijn. Tot slot wordt ook gesteld dat het gegeven “maak het mee” nadrukkelijker 
doorgedacht moet worden, omdat het waarschijnlijk kansen biedt naar bezoekers die niet op zoek zijn naar 
een georganiseerd toerisme, maar eerder zelf hun bezoek willen organiseren.
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Figuur 3: Profilering Meetjesland

Bron: Karvansera

De rust/ traagheid, natuur/ landbouw, karakter/ authenticiteit/ nostalgie en kleinschalige charme vormen dan 
ook de kern van de toeristisch-recreatieve beleving in het Meetjesland. Deze globale basispositionering geldt 
daarbij vooral voor de leisure en in mindere mate voor de zakelijke markt. 

Op langere termijn is het voorstel dat het Meetjesland zich beter profileert als een actieve regio met de 
slagwoorden ‘meemaken’ en ‘buitenleven’. Conclusie is wel ook dat met het oog op deze positionering 
het toeristisch kernproduct, dat deze positionering moet vertalen in een concrete beleving, moet uit-
gebreid en versterkt worden. 

Op korte termijn is het voorstel dan ook om in het Meetjesland in te zetten op “ruimte, rust, kleinscha-
ligheid”. Aanbeveling is om het bestaande aanbod te clusteren en leesbaar te maken naar bestaande 
doelgroepen. Inschatting is dat zelfs hier nog veel potentieel is. 

Er werd ook een moodboard opgesteld ter verduidelijking van deze globale basispositionering. 

Stilte,
rust,

buiten

Menselijke 
activiteit

Maak het mee

vroeger nu
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Figuur 4: Moodboard Meetjesland

Bron: Karvansera

De globale basispositionering appeleert aan de intrinsieke kwaliteiten van het Meetjesland. Tijdens het plan-
ningsproces werd met name vanuit de logiesuitbaters de opmerking gemaakt dat ook de strategische ligging 
van het Meetjesland een belangrijke troef vormt. Fransen, Duitsers, Britten en in mindere mate andere natio-
naliteiten, vinden de weg naar de logies in het Meetjesland. De motivatie van deze verblijfstoeristen is vooral 
de strategische ligging van het Meetjesland tegenover de Brugge en Gent. Ook voor de kust, Zeeuws-Vlaan-
deren en in mindere mate zelfs Antwerpen, blijkt het Meetjesland een mogelijk interessante uitvalsbasis. Deze 
vaststelling vormt de basis om bij het uittekeken van een strategie ook deze strategische positie als uitgangs-
punt te erkennen. 
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3.2.2 Attractieve locaties, clusters en zones

Aan de hand van een aantal paragrafen wordt hieronder het toeristisch kernproduct van het Meetjesland ont-
rafeld en beoordeeld op zijn potentie in het licht van een verdere toeristische ontwikkeling.

3.2.2.1 Open ruimte, landschap en natuur

De actieve beleving van de open ruimte, het landschap en de natuur, vooral via fietsen of wandelen, vormt de 
grootste toeristische troef van het Meetjesland. Het fiets- en wandelaanbod in de regio is goed uitgebouwd, 
met onder meer routes, knooppunten, kaarten, (beperkte) fietsverhuur, fietsvriendelijke logies… Deze kwali-
teiten vragen blijvend onderhoud maar ook vernieuwing. Routes en ondersteunende infrastructuur zijn ook 
interessant in de mate waarin ze een hulp zijn om attractieve elementen beter met elkaar te verbinden. Op dat 
vlak zijn er nog een aantal ‘missing links’, onder andere in Sint-Laureins. 

Het fiets- en wandelproduct is tegelijk weinig of niet onderscheidend tegenover andere Groene Regio’s in 
Vlaanderen. Op zich geen probleem, zolang er een voldoende interessant product achter zit. Er is in het 
Meetjesland echter weinig toeristisch aanbod dat op zichzelf voldoende aantrekkingskracht bezit als reason 
to visit. Het zogenaamde ‘toeristische’ aanbod in het Meetjesland is eerder gericht op de recreatie van inwo-
ners uit de regio en de aangrenzende regio’s dan op aantrekking en toeristische beleving van mensen die van 
verderaf komen. 

Het Krekengebied als uniek landschap in Vlaanderen heeft het grootste potentieel om als hefboom te werken 
voor een sterkere positionering van de gehele streek. De bossengordel heeft vandaag vooral een recreatieve 
functie. De kastelen in het Meetjesland zijn een aaneenschakeling van niet-toegankelijke losse elementen, 
maar sluiten wel goed aan op het fietsknooppuntennetwerk. De zuidelijke zone is weinig toeristisch ontwik-
keld en de mogelijkheden lijken beperkter dan in het noorden van de regio; potentiële troef van dit gebied is 
de ontwikkeling van de vallei van de Oude Kale en de synergie met de Leiestreek. 

Figuur 5: Open ruimte, landschap en natuur in het Meetjesland

Bron: Masterplan Toerisme en Recreatie Meetjesland, 2001.
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De actieve beleving van de open ruimte, het landschap en de natuur betreft per definitie buitenactiviteiten. 
Het merendeel van het toeristische aanbod in het Meetjesland is met andere woorden weersgevoelig buiten-
aanbod. Dat geldt trouwens ook voor activiteiten zoals bv. survivaltochten of huifkartochten. Uitzonderingen 
zijn slechts beperkt aanwezig: onder meer de bescheiden musea, een bowlingbaan en een ijspiste. Dit bete-
kent dat bezoekers die ter plaatse met slecht weer geconfronteerd worden, geneigd zullen zijn om elders (in 
casu buiten het Meetjesland) naar alternatieven te zoeken. 

3.2.2.2 Attractiepunten

De toeristische attracties3  in het Meetjesland zijn zeer bescheiden qua aantrekkingskracht en publieks-                
vriendelijke ontsluiting, mede doordat ze in grote mate op vrijwilligers steunen. De belangrijkste attractie wat 
betreft bezoekersaantallen is het Provinciaal Domein het Leen (ca. 130.000 bezoekers per jaar). Slechts twee 
attracties vallen in de categorie van 15.000 tot 20.000 bezoekers: het Provinciaal Bosinfocentrum Het Leen en 
het Stoomcentrum in Maldegem. Volgens eigen cijfers telt ook het Canadamuseum meer dan 50.000 bezoekers 
per jaar. Andere potentiële troeven zijn niet of slechts beperkt ontsloten en hebben dus geen of slechts een 
beperkte toeristische aantrekkingskracht: bijvoorbeeld het Kasteel van Poeke, het Mottekasteel, de Molen van 
Doornzele, de Huysmanhoeve… Het beter ontsluiten van potentiële attracties is een belangrijk aandachts-
punt. Hier wordt later op terug gekomen. 

Verder is er een rijke traditie aan immaterieel erfgoed, zoals verhalen, liedjes en volkssporten als het krulbol-
len. Deze elementen vormen op zich geen redenen om voor het Meetjesland als toeristische bestemming te 
kiezen, maar ze bieden couleur locale en dus kansen voor een sterkere profilering van de streek. De toeris-
tische kernbeleving kan verder opgeladen worden met elementen uit erfgoed (monumenten, verhalen, erf-
goedlogies…), recreatie (bossen, markten…), gastronomie (streekproducten, agrotoerisme, slow food…) en 
wellness en gezondheid (sauna, etherische oliën…). 

Evenementen worden vandaag slechts beperkt ingezet voor toeristische doeleinden. Evenementen die 
sterkere verbanden leggen met troeven zoals smaak, erfgoed en ontdekking zouden potentieel een troef kun-
nen zijn (voor zover ze passen binnen de kern van rust en stilte en de draagkracht van de omgeving). 

Essentieel is op te merken dat we verspreid over het Meetjesland (potentieel) aantrekkelijk toeristisch aanbod 
vinden. Het betreft echter vooral individuele elementen (puntlocaties), die slechts beperkt onderdeel uitma-
ken van een cluster van aantrekkingselementen. Ze zijn ook slechts beperkt met elkaar verbonden, waardoor 
ze elkaar ook niet kunnen versterken.

3 Een toeristische attractie is een plaatsgebonden, tijdsgebonden, publiek toegankelijke locatie die een toeristische relevante beleving biedt. Voor-
beelden van attracties zijn musea, pretparken, dierentuinen, kastelen, toeristische treinen, tuinen, recreatieparken, waterattracties, historische 
verblijfsplaatsen en monumenten.
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3.2.2.3 Streekproducten

Het Meetjesland beschikt, zoals ook andere Groene Regio’s in Vlaanderen, over een uitgebreid gamma aan 
streek- en hoeveproducten, zoals paling, garnalen, bier, speculoos, kaas… Dit zou als een troef voor het toe-
risme uitgespeeld kunnen worden. De producten zijn echter vaak moeilijk te verkrijgen omdat veel lokale 
ondernemers op zeer kleinschalige basis produceren en verspreid liggen over het hele Meetjesland. Wie dit als 
hobby doet, heeft ook niet altijd zin of tijd om verder te professionaliseren en te groeien. Ook boeren staan niet 
altijd te springen voor verbreding naar agrotoerisme. 

3.2.3 Ondersteunend aanbod

3.2.3.1 Horecaclusters

Er bestaan op dit moment reeds een aantal horecaclusters in onder meer Eeklo, Aalter, Nevele en Lembeke. 
Enkele horecazaken hebben individuele naam en faam buiten de regio, zoals ’t Aards Paradijs (groenten) en 
Elckerlijc (barbecuespecialist Peter De Clercq). Recent weet de horeca van Sint-Laureins zich gezamenlijk op de 
kaart te zetten met paling door het Ambassadeurschap van Vlaanderen Lekkerland. Er zijn in de regio tevens 
specifiek fietsvriendelijke en kindvriendelijke uitbatingen. De horecaclusters en toprestaurants kunnen op ter-
mijn de speerpunten vormen van een verdere promotie en ontwikkeling van streekeigen reca. 

3.2.3.2 Logiesaanbod

In onderstaande tabel wordt voor 2009 het aantal uitbatingen, het aantal logieseenheden en de toeristische 
capaciteit weergegeven van het logiesaanbod in het Meetjesland. Tussen 2002 en 2009 is het aantal logiesin-
richtingen in Meetjesland opvallend gestegen: van 55 uitbatingen in 2002 naar 84 uitbatingen in 2009. De 
groeidynamiek manifesteert zich vnl. bij de hotelinrichtingen (+18) en de gastenkamers (+9). Zeven gemeen-
ten staan voor 88% van de totale toeristische capaciteit in het Meetjesland: Aalter, Maldegem, Sint-Laureins, 
Zelzate, Eeklo, Evergem en in mindere mate Kaprijke. 

Kasteel van Poeke
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Tabel 5: Logiesaanbod Meetjesland, 2009

2009 Inrichtingen Logieseenheden Toer. capaciteit

Hotels 38  362  808

Gastenkamers 18  33  84

Huurvakantiewoningen 14 16  124

Campings 4  130  470

Doelgroepen 10  81  546

Totaal 84 622  2.023

Bron: Toerisme Oost-Vlaanderen

Het logiesaanbod bestaat vooral uit kleinschalig logies met minder dan 15 kamers, hoewel er ook een aantal 
grotere hotels bij gekomen zijn die zich vaak in het hogere (luxe)segment situeren. Door hun schaalgrootte 
kunnen ze fungeren als motor van lokale ontwikkeling. Gastenkamers (B&B’s) moeten het van charme en cou-
leur locale hebben, en/of van hun strategische ligging ten aanzien van bv. Brugge of Gent. Met zestien vakan-
tiewoningen en 130 toeristische kampeerplaatsen zijn andere logiesvormen slechts beperkt vertegenwoor-
digd in het Meetjesland. 

Er lijkt nog groei mogelijk in een verdere uitbouw van de logies en het aantal overnachtingen, bv. originele 
logies, budget en luxe, logies voor families en vriendengroepen… Tegelijk dient opgemerkt dat voor vele 
ondernemers een gastenkamer een leuke bijverdienste vormt. Niet zelden hebben deze ondernemers nog 
een andere activiteit buiten het toerisme, waardoor ze niet altijd ambitie hebben om hun zaak verder te laten 
groeien.

3.2.3.3 Onthaal

Het onthaal gebeurt anno 2011 in het Meetjesland vooral op de klassieke wijze: via een infokantoor. Infokan-
toren zijn van oudsher sterker uitgebouwd in het noorden van de regio, hoewel de interesse voor toeristische 
infokantoren ook in het zuiden toeneemt. Er zijn:

Drie regionaal erkende infokantoren (Toerisme Meetjesland, VVV Eeklo en Maldegem);

Een aantal lokaal erkende infokantoren (Kaprijke, Sint-Laureins en Assenede); 

Enkele niet erkende infokantoren en bezoekerscentra (Drongengoedhoeve, Evergem, Aalter, Boek-
houte). 

3.2.4 Marketing en productontwikkeling

De marketing van het toerisme in het Meetjesland is een collectief gebeuren. De vzw Toerisme Meetjesland 
is de regionale trekker, maar werkt intensief samen met bovenregionale partners (Toerisme Oost-Vlaanderen 
en Toerisme Vlaanderen), regionale partners (Plattelandscentrum, cultuuroverleg COMEET, Natuurpunt, Regio-
naal Landschap Meetjesland…) en lokale partners (gemeentebesturen, organisaties en ondernemers). De vzw 
levert inspanningen voor netwerkvorming en opleiding van de lokale actoren die betrokken zijn bij toerisme 
in de regio.
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3.2.4.1 Naamsbekendheid

De geografische omschrijving en de naamsbekendheid van het Meetjesland binnen en buiten de regio is 
beperkt. De marketingpower van toerisme is te klein om op eigen kracht te werken, dus heeft ze er alle belang 
bij om aan te sluiten bij het bestaande moedermerk “Meetjesland, maak het mee!”. Daarbij dient opgemerkt 
dat er vanuit toeristisch oogpunt vooral werk gemaakt moet worden van een ex-terne aanwezigheid en zicht-
baarheid, dus buiten de eigen regio.  

3.2.4.2 Prioritaire marktsegmenten

Prioritaire marktsegmenten die vandaag bespeeld worden door de vzw Toerisme Meetjesland, zijn in eerste in-
stantie de omliggende provincies en de rest van Vlaanderen, en in tweede instantie Nederland. Daarbij wordt 
al tot op zekere hoogte gesegmenteerd: er wordt vooral gemikt op koppels en verenigingen, en in mindere 
mate ook op gezinnen met kinderen. Kleine groepjes vrienden, groepjes vivante vijftigers en grotere vrienden- 
of familiegroepen vinden op dit moment ook al de weg naar het Meetjesland, zonder dat er al actief op wordt 
ingezet. Daarbij wordt ook geen scherp onderscheid gemaakt tussen dag- en verblijfstoerisme.

Tabel 6: Prioritaire marktsegmenten Toerisme Meetjesland, 2011

Er zijn enkele luxueuzere en grotere hotels met (beperkt) zakelijk potentieel, evenwel vooral gericht op de 
haven en op Gent. Meetinginfrastructuur is echter weinig aanwezig in de streek; zakelijk verblijf is daarom niet 
de eerste prioriteit voor de ontwikkeling van het toerisme (al kan dat uiteraard wel vanuit de hotels in kwestie). 

   gezinnen met groepjes kleine grote vrienden-  

  koppels opgroeiende vivante groepjes of familie- verenigingen

   kinderen vijftigers vrienden groepen

  

omliggende
provincies

rest van
Vlaanderen

Zeeland

rest van
Nederland

Brussel,
Wallonië
Frankrijk

UK

Duitsland

verdere
markten

 x x x x x x

x

x

 x x x x x x
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3.2.4.3 Marketingacties anno 2011

De toeristische marketing krijgt vandaag vorm via de uitgave van een toeristische gids en enkele brochures, 
een regionale website en nieuwsbrief, diverse campagnes (Winter in het Meetjesland, deelname aan Vlaan-
deren Vakantieland en Nederlandcampagne), aanwezigheid op publieksbeurzen, en pers- en media-acties. 
Ook de ontwikkeling van toeristische producten (wandel- en fietsproducten, arrangementen…) en toeristisch 
onthaal maken deel uit van de toeristische werking. Attracties, organisatoren en horeca voeren daarnaast ook 
eigen marketinginspanningen. 

Promotie gebeurt ten dele gezamenlijk (bv. toeristische gids, campagnes), maar ten dele ook in verspreide 
slagorde (aanwezigheid op beurzen, online marketing…). Campagnes zoals de Wintercampagne hebben wel 
invloed op de onderlinge samenwerking en op de zichtbaarheid van de regio maar resulteren momenteel 
slechts beperkt in meer overnachtingen (naar aanleiding van de campagne 2010 werden zo’n 220 arrange-
menten verkocht; andere regio’s scoorden minder goed dan het Meetjesland maar niettemin blijft dit in omzet 
toch bescheiden).

De online aanwezigheid van het Meetjesland is beperkt. De website werd pas vernieuwd, in samenwerking 
met Toerisme Oost-Vlaanderen, maar andere mogelijkheden zoals Google Maps, Facebook, Twitter, Tripad-
visor, YouTube, Flickr… worden (nog) niet actief benut.

Opvallend is ook dat de Meetjeslandse logies amper geboekt kunnen worden via internet. Uit onderzoek van 
Toerisme Meetjesland (augustus 2010) blijkt dat slechts 11% van de kleinschalige logies en 21% van alle logies 
in Meetjesland online boekbaar zijn. In Vlaanderen ligt het gemiddelde op 56%. De regionale website heeft 
geen reservatiesysteem en de aanwezigheid van logies op commerciële boekingplatformen is beperkt. In een 
tijd waarin het online informeren en reserveren ongekende invloed uitoefent op het toeristisch gedrag, is dit 
een cruciaal concurrentieel nadeel: wie niet of moeilijk online te vinden en te boeken is, bestaat niet.

Café De Roos langs het Schipdonkkanaal
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3.2.5 Organisatie en flankerend beleid

De vzw Toerisme Meetjesland is de regionale trekker van het toerisme in het Meetjesland, maar werkt voor 
de uitvoering van het beleid samen met tal van lokale, regionale en overkoepelende actoren. De verhouding 
ten opzichte van andere actoren op regionaal niveau en de verhouding tot andere niveaus is echter niet altijd 
scherp. Er is nood aan het expliciteren van de respectievelijke verhoudingen en rollen (regisseur, uitvoerder…). 
Regionale structuren, lokale besturen en lokale actoren (zowel vzw’s als ondernemers) zitten niet altijd op het-
zelfde denkspoor, wat de samenwerking ook kan bemoeilijken. 

Op lokaal niveau is er een stijgende (politieke) aandacht voor toerisme als beleidsdomein, met ook een 
voorzichtig groeiende interesse in toerismefuctionarissen en overlegstructuren met lokale ondernemers, 
vooral dan in het noorden van het Meetjesland. Anderzijds is de werkelijke bestuurskracht van de gemeenten 
eerder beperkt en is toerisme daarbinnen zeker niet altijd een grote prioriteit. Belangrijk dus om de positieve 
tendens vast te houden en te versterken, ook door sensibilisering van lokale besturen over de economische 
impact van toerisme. 

De vermarkting van het toerisme in het Meetjesland is een collectief gebeuren; vzw Toerisme Meetjesland is 
de regionale trekker en werkt intensief samen met meerdere partners4 . De vzw levert ook inspanningen voor 
netwerkvorming en opleiding van de lokale actoren die betrokken zijn bij toerisme in de regio, met ook de 
specifieke versterking van de lokale (toeristische) economie en de toeristische aantrekkingskracht van de dor-
pen en gemeenten voor ogen. Uit de interviews met lokale stakeholders kwam naar voor dat er evenwel twee 
andere vragen leven ten aanzien van de organisatie. 

Enerzijds leeft er een vraag naar een sterkere rol als expert en stimulator op vlak van productontwikke-
ling. Daarmee werd zowel gedoeld op de ‘hardware’ als de ‘software’: zowel het ‘toeristisch kernproduct’ 
zoals attracties, als ‘marketingproducten’ zoals wandel- en fietsroutes of picknickmandjes met streek-
producten. 

Anderzijds zien de stakeholders voor Toerisme Meetjesland een sterkere rol weggelegd als spreekbuis 
en belangenverdediger van toerisme ten aanzien van ‘flankerende’ beleidsdomeinen. Onder meer ruim-
telijke ordening, landbouw, natuur, voedselveiligheid, tewerkstelling, plattelandsontwikkeling… heb-
ben immers een grote invloed op het (kunnen) beleefbaar maken van potentieel interessant toeristisch 
aanbod.

Toerisme Meetjesland werkt als organisatie op het vlak van toerisme nauw samen met Toerisme Oost-Vlaan-
deren en Toerisme Vlaanderen. De context waarbinnen al deze organisaties opereren is echter voortdurend 
in verandering. Als reactie daarop wordt ook nagedacht over de juiste rol van elk van de organisaties op het 
vlak van toerisme in Vlaanderen. Aanvullend op de insteken zoals die terug gevonden kunnen worden in de 
beleidsbrief 2010/11 van Minister Bourgeois, het Witboek voor de interne staatshervorming en de herstruc-
tureringsnota van Toerisme Vlaanderen wordt in onderstaande box door Toerisme Vlaanderen zelf de veran-
derende rol van Toerisme Vlaanderen in het toerisme in Vlaanderen geschetst. 

4 Bovenregionale partners (Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen), regionale partners (Streekplatform+, Plattelandscentrum, cul-
tuuroverleg COMEET, Natuurpunt, Regionaal Landschap Meetjesland, Natuurpunt en partners Meetjesland) en lokale partners (gemeentebe-
sturen, organisaties en ondernemers).
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Box 1: Veranderende rol van Toerisme Vlaanderen

Taakverdeling marketing

Toerisme Vlaanderen wil op het vlak van marketing de overlap die er is met de provinciale en lokale over-
heidsniveaus wegwerken. De Vlaamse overheid kan bijvoorbeeld de subsidiariteit laten spelen en de bin-
nenlandse marketing van de Vlaamse toeristische producten grotendeels overdragen. Toerisme Vlaanderen 
zal wel een rol blijven vervullen inzake Vlaanderenbrede productpromotie en algemene imagoversterking 
van binnenlandse vakanties. Het zal ook motiverend en stimulerend optreden vanuit zijn kennisachter-
grond, bemiddelen en sturend optreden waar nodig, en ondersteunen met ondermeer onderzoek en mar-
keting know-how. Voor de marketing in het buitenland moet het duidelijk zijn dat Toerisme Vlaanderen 
daarin het voortouw neemt, weliswaar in overleg en maximale samenwerking met andere partners. In het 
kader hiervan heeft Toerisme Vlaanderen een nieuw internationaal marketingplan opgemaakt. In het najaar 
van 2011 wordt dit officieel voorgesteld. Vanaf 2012 wordt gewerkt met dit plan.

Subsidiestromen

De Vlaamse toerismesubsidiestromen samenbrengen en integreren binnen het agentschap Toerisme Vlaan-
deren zal de komende jaren gebeuren. De subsidies Kunststedenactieplan, Toeristische Evenementen en 
Toeristisch Impulsprogramma voor de Vlaamse Kust worden vanaf 2012 overgedragen van het Departe-
ment internationaal Vlaanderen naar Toerisme Vlaanderen. Ondertussen wordt bestudeerd hoe het totaal-
pakket aan financiële steunmaatregelen transparanter en flexibeler kan worden georganiseerd en meer 
afgestemd op de (internationale) marketingkeuzes. De eerste aanpassingen gebeuren in het kader van het 
TRP-besluit en zullen normaal geldig zijn voor 2012 (oproep najaar 2011). Een grondiger aanpak moet op 
poten staan tegen 2013.

Verder dient opgemerkt te worden dat toerismebeleid de laatste jaren evolueert van primair eerstelijnswerk 
(promotie, informatie en onthaal in rechtstreekse relatie met de klant) naar ook een meer dienstverlenende 
taak in tweede lijn: het ondersteunen van ondernemers in hun eigen communicatie met de klant. Voor Toe-
risme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland betekent dit dat er moet ingezet worden op voldoende     
menskracht met de juiste competenties om deze begeleiding waar te kunnen maken. 

Villa Philomena in Hansbeke
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4 Strategische visie

Op basis van de analyse van de kansen en uitdagingen voor de toekomst wordt in dit hoofdstuk de stra-               
tegische visie op de verdere toeristische ontwikkeling van het Meetjesland behandeld. Om dat te doen wor-
den eerst de strategische uitgangspunten voor de visie besproken. Op basis daarvan wordt dan de verfijning 
van de positionering en marktbenadering behandeld. 

4.1 Strategische uitgangspunten

Hieronder worden vier strategische uitgangspunten geschetst voor de toeristische doorontwikkeling van het 
Meetjesland. Verderop worden deze in een basispositionering, relevante product-marktcombinaties en hef-
boomprojecten vertaald die in de praktijk vorm kunnen geven aan de voorliggende visie.

4.1.1 Vertrekken vanuit de eigenheid en identiteit van de streek

Er wordt een ontwikkeling nagestreefd vanuit de eigenheid en de identiteit van de regio zoals gedefinieerd 
in het rapport van Karvansera (zie ook 3.2.1). Rust en  traagheid, natuur en landbouw, karakter, authen-                      
ticiteit, nostalgie en kleinschalige charme, in eerste instantie vertaald naar wandel- en fietstoerisme, vormen 
vanuit toeristisch oogpunt het kern-DNA van de regio. Er wordt in dit strategisch plan toerisme dan ook een 
geleidelijke ontwikkeling beoogd die de typerende kleinschaligheid van de regio bewaart en valoriseert als 
een (toeristische) opportuniteit. Deze globale positionering van het Meetjesland wordt in dit strategisch plan 
toerisme ook als strategisch uitgangspunt genomen; in wat volgt wordt deze globale positionering verder 
geconcretiseerd in functie van toerisme. 

Het Meetjeslandse platteland
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De eigenheid en de identiteit van de streek wordt op organisatorisch / bestuurlijk vlak ook bepaald door de 
grotere aandacht in vergelijking met andere regio’s voor een geïntegreerde regionale ontwikkeling. Concreet 
getuigt de toekomstvisie voor de regio ‘Meetjesland 2020’, opgemaakt in 2007, van deze dynamiek. Toerisme 
wordt daarin genoemd als een economische toekomstsector. Het geïntegreerd karakter van de regionale 
ontwikkelingsstrategie uit zich ook in het gemeenschappelijk gebruik, over sectoren heen, van het beeldmerk 
‘Meetjesland, maak het mee!’. Het logo ‘Meetjesland, maak het mee!’ staat inhoudelijk voor de waarden en am-
bities uit de toekomstvisie Meetjesland 2020.

4.1.2 Prioritaire focus op toerisme vanuit een leisure motief

Het fundamentele onderscheid tussen toerisme en recreatie is essentieel om voor ogen te houden bij alle 
verdere stappen. Toerisme en recreatie hebben niet alleen totaal verschillende doelgroepen (bezoekers ver-
sus bewoners), fundamenteel andere doelstellingen (toeristisch versus maatschappelijk) en ook verschillende 
product-marktcombinaties (toeristisch relevante selectie versus volledig aanbod). Hoewel toerisme en recrea-
tie twee totaal verschillende producten betreft, zijn er evident bepaalde synergieën mogelijk (bv. fiets- en 
wandelproduct).

In onderstaande figuur wordt de prioritaire focus van toerisme gedefinieerd. Om het toerisme in het 
Meetjesland verder te ontwikkelen, is het van het grootste belang om de aandacht los te maken van de eigen 
regio zelf en de blik naar buiten te richten. En dit zowel op vlak van marketing (prioritaire focus buiten de eigen 
regio) als de ontwikkeling van het toeristisch kernproduct (aanbod dat voldoende aantrekkelijk is voor bezoe-
kers van buitenaf als reason to visit).

Figuur 6: Onderscheid toerisme en recreatie

Bron: IDEA Consult

Toeristische
regio Toeristen

Toerisme = bezoekers van buiten de eigen regio; Leisure (ontspanning en vakantie): dagtoe-
risme en verblijfstoerisme + zakelijk (meeting en zaken)

Recreatie = bezoekers van binnen de regio en de direct aangrenzende zone; voornamelijk 
cultuur- sport- en vrijetijdsparticipatie

aa

De focus van dit strategisch plan toerisme is dus toerisme, zowel verblijfs- en dagtoerisme als individueel en 
groep, maar met als uitdrukkelijk aandachtspunt dat ook de potentiële meerwaarde voor de lokale / regionale 
recreant voor ogen gehouden wordt. Ook lokale ondernemers kunnen de vruchten plukken van het aantrek-
ken van externe bestedingen.
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In de ontwikkeling van de strategische visie op het vlak van toerisme in het Meetjesland ligt de focus boven-
dien op leisure en niet op een zakelijk verblijf. Zakelijk verblijf is immers maar in een beperkte mate relevant 
voor het Meetjesland, gezien de beperkt aanwezige relevante logiescapaciteit en vergaderinfrastructuur. De 
betreffende hotels slagen er bovendien in om voor eigen rekening te rijden. 

4.1.3 Versterken toeristisch ‘kernproduct’ en optimaliseren marktbenadering

Om meer bezoekers te verleiden tot een bezoek aan het Meetjesland zijn er twee zaken van belang. 

Enerzijds is een verfijning van de marktbenadering nodig, met een heldere segmentering en aange-
paste marketingstrategie: welke kansrijke marktsegmenten bereiken en hoe dat doen? 

Maar dat is voor het Meetjesland niet voldoende. Het ontbreekt het Meetjesland vooralsnog aan een 
voldoende relevant en attractief toeristisch kernaanbod: waarmee warm maken, waarvoor moeten ze 
komen? 

Naast het optimaliseren van de marketingaanpak is er dus nood aan de ontwikkeling van een sterker kernaan-
bod. Dat vertaalt zich op verschillende manieren:

Aantrekkelijke individuele attracties en locaties die op zichzelf de moeite van het bezoek waard zijn; 

Aantrekkelijke clusters, waar meerdere toeristisch relevante elementen samen komen (bv. verschillende 
attracties, fietsverhuur, logies, restaurants en cafés, winkeltjes…) 

Tot slot zijn ook aantrekkelijke verbindingen tussen de clusters van belang. Mooie wandel- fiets- en     
autoroutes, waterwegen… zorgen ervoor dat de beleving zich onderweg verder zet en het geheel meer 
wordt dan de som van de delen.

De verdere ontwikkeling van het toeristisch kernproduct is een cruciale voorwaarde wil het Meetjesland de 
huidige toeristische positie in Vlaanderen behouden en eventueel op termijn verder groeien. Onderstaande 
figuur toont de gelaagdheid van het toeristisch product. Het biedt een houvast om over de attractiviteit van 
het Meetjesland na te denken, zowel op het niveau van de regio als geheel als op het niveau van elke cluster 
of attractie afzonderlijk. 

Figuur 7: Gelaagdheid van het toeristisch product

Bron: IDEA Consult
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Naast de mensen die voor de streek zelf komen, kan ook de strategische ligging van het Meetjesland veel beter 
benut worden. Er is niks mis mee om te profiteren van het capaciteitsgebrek of dure logies in omliggende 
streken, of van de overwegingen en wens van bezoekers om op het platteland te logeren in plaats van de 
drukte van een stad. Bovendien kan een verblijf in het Meetjesland omwille van deze strategische ligging een 
aanleiding zijn om bezoekers te verleiden tot een herhaalbezoek, de volgende keer wél voor de eigenheid en 
de identiteit van de streek.

4.1.4 Samenwerken en allianties meer richting geven

Hoewel er al goed samengewerkt wordt op verschillende vlakken, schieten de verschillende actoren die bij 
het toerisme betrokken zijn vaak in verschillende richtingen tegelijk. De vertaling van voorliggende visie in 
concrete hefboomprojecten moet een hulp zijn om de visie te vertalen naar de praktijk, zodat elke actor voor 
zichzelf de meerwaarde kan vinden in versterkende strategische hoofdlijnen. Toerisme moet veelal roeien met 
de riemen van anderen. Wil het Meetjesland sterker inzetten op toerisme, dan is een nog sterkere samenwer-
king en afstemming noodzakelijk met: 

Meetjeslandse actoren: naast de gemeenten zelf ook de verschillende regionale structuren (o.a. Co-
meet, Plattelandscentrum…)

Toeristische actoren: naast de toeristische ondernemers in de regio ook met actoren op andere 
beleidsniveaus (o.a. Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen).

Flankerend beleid: landbouw, natuur, cultuur, plattelandsontwikkeling, ruimtelijke ordening… 

Daarbij dient niet alleen overeenstemming gevonden te worden over de ontwikkelingsrichting op lange ter-
mijn, maar dient deze visie ook vertaald te worden in de al genoemde, multidisciplinair te ontwikkelen hef-
boomprojecten. Naast de aan de gang zijnde ontwikkelingen m.b.t. het toerisme in Vlaanderen, dient zeker 
ook rekening gehouden te worden met parallelle trajecten binnen die belendende sectoren die invloed kun-
nen uitoefenen op het toeristisch beleid, zoals bv. de interne staatshervorming. 

Figuur 8: Toerisme Meetjesland: spin in het web

Bron: IDEA Consult
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4.2 Verfijning van de positionering en de marktbenadering

Op de volgende pagina’s worden op basis van bovenstaande strategische uitgangspunten de visie op het toe-
risme in het Meetjesland ontwikkeld en dat aan de hand van drie stappen. Stap 1 beschrijft de feitelijke situatie 
anno 2011. Stappen 2 en 3 vormen een evolutief scenario op korte en op langere termijn:

Stap 1: De globale positionering van het Meetjesland, gekoppeld aan prioritaire marktsegmenten en 
aanbod.

Stap 2: verfijning van de globale basispositionering naar twee deelpositioneringen, die elk refereren 
aan een andere product-marktcombinatie.

Stap 3: houvast in de ontwikkeling van het ‘toeristisch kernproduct’: een verfijning van de positionering 
naar belevingslijnen. 

4.2.1 Stap 1: van basispositionering naar prioritaire marktsegmenten

We vertrekken vanuit de globale positionering van het Meetjesland zoals hiervoor geschetst en koppelen daar 
prioritaire marktsegmenten aan. Stap 1 beschrijft grotendeels de situatie in het Meetjesland anno 2011, zij het 
met een aantal extra / nieuwe accenten. 

Doelmarkten

Uit de overnachtingcijfers blijkt duidelijk het belang van de Vlaamse5  en Nederlandse markt, op ruime afstand 
gevolgd door de buurlanden Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderscheidend vermogen 
van het Meetjesland t.o.v. andere toeristische regio’s is eerder beperkt en bovendien is er amper een meertalig 
aanbod in het Meetjesland. De eerste prioriteit wat betreft geografische markten ligt dan ook bij de Vlaamse 
en Nederlandse markt.

Marktsegmenten

In het positioneringsrapport wordt onderkend dat er, naast koppels, ook potentieel zit in gezinnen met kin-
deren, kleine groepjes vrienden en groepjes vivante vijftigers. Ook uit onderzoek van Toerisme Vlaanderen    
blijkt bv. dat gezinnen met kinderen een interessante markt zijn voor Groene Regio’s. Al deze segmenten 
maken gebruik van het bestaande, ‘generieke’ aanbod; er is vooralsnog weinig specifiek aanbod voorhanden.

5 De overnachtingscijfers betreffen de Belgische markt, maar in het Meetjesland worden volgens Toerisme Meetjesland weinig of geen Franstalige 
Belgen opgemerkt; het betreft dus vooral Vlaamse bezoekers.
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In onderstaande figuur worden als resultaat van een workshop met betrokken actoren de prioritaire marktsegmen-
ten bepaald. Naast de geografische markt worden ook de genoemde marktsegmenten in de tabel opgenomen. 

Bron: IDEA Consult (resultaat workshop)

Het evolutieve model waar naar verwezen wordt hangt nauw samen met de mate waarin het toeristisch kern-
product van het Meetjesland uitgebreid, verbeterd en verbonden wordt. In eerste instantie (model 50 à 100 
km) wordt gestreefd naar een behoud van het huidige marktaandeel; in tweede instantie (model 100 à 150 
km) kan ook gedacht worden aan een stijging van het volume aan verblijfstoerisme in de regio.

Dagtoerisme

De eerste prioriteit blijft Vlaanderen, zowel de omliggende regio’s als verderaf, en met focus op koppels 
en gezinnen (donkergroen).

De tweede prioriteit zijn de verenigingen uit Vlaanderen, die evenwel bewerkt worden in samenwer-
king met Toerisme Oost-Vlaanderen en de aanbieders van dagtoeristische activiteiten voor groepen 
(middengroen).
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Verblijfstoerisme

De eerste prioriteit blijft Vlaanderen, buiten de eigen regio en met evolutieve actieradius rond de 100-
150 km (donkergroen), en met een accent op koppels en gezinnen met jonge kinderen. Zelfs deze abso-
lute prioriteit veronderstelt een upgrade van het toeristisch kernproduct van het Meetjesland. 

De tweede prioriteit is Nederland, eveneens met een prioritaire en evolutieve actieradius van 100-150 
km. De marktbewerking gebeurt onder leiding van Toerisme Oost-Vlaanderen samen met Toerisme 
Vlaanderen en Toerisme Meetjesland (middengroen). Hier wordt door Toerisme Meetjesland een extra 
accent op gezinnen met jonge kinderen nagestreefd. Daarvoor is een belangrijke rol weggelegd voor 
geschikt logies.
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Samenvattend is de kernfocus voor toerisme in het Meetjesland:dag- en verblijfstoerisme, 

met het oog op fietsen en wandelen, 

zowel individueel als in groep, 

met focus op koppels, kleine groepjes 
en een specifiek accent op gezinnen met kinderen, 

en met als eerste prioriteit de Vlaamse en Nederlandse markt.

4.2.2 Stap 2: naar een dubbele basispositionering

In een tweede stap wordt de basispositionering verfijnd naar twee deelpositioneringen: één die gericht is op 
mensen die voor de streek zelf komen, en één voor mensen die komen omwille van de strategische ligging. 

4.2.2.1 Dubbele basispositionering

Uit de analyse komt naar voor dat het Meetjesland twee troeven kan uitspelen, die elk een andere product-
marktcombinatie aantrekken. In de volgende paragraaf wordt de dubbele basispositionering toegelicht en de 
daaraan gerelateerde doelmarkten en producten. 

Enerzijds betreft het de intrinsieke waarde van de streek als wandel- en fietsgebied, waarbij het unieke 
Krekengebied als hefboom ingezet kan worden om een streekbezoek te triggeren. 

Anderzijds betreft het de gunstige strategische ligging voor een bezoek aan de kunststeden Brugge 
en Gent, de kust en Zeeuws-Vlaanderen en de Leiestreek. Voor deze positionering zijn vooral de ken-
merken en de aantrekkelijkheid van het logiesaanbod van primair belang.

Het is echter duidelijk dat op de positionering als goed gelegen verblijfslocatie vandaag nog niet strategisch 
ingezet wordt vanuit de regio. Op basis van de persoonlijke evaluatie van de lokale ondernemers, wordt ver-
ondersteld dat de anderstalige markten Wallonië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in sterke 
mate komen voor de strategische ligging, met name voor de kunststeden Brugge en Gent, en pas in tweede 
instantie (ook) voor de streek. 

De derde prioriteit voor dagtoerisme zijn kleinere en grotere groepjes vrienden, families en vivante  
vijftigers uit Vlaanderen. Deze profielen worden mee in het achterhoofd gehouden bij productontwik-
keling en marketing, zonder er actief op in te zetten (lichtgroen). 

4.2.2.2  Positionering 1: het Meetjesland is een aantrekkelijk fiets- en wandelgebied, met het unieke Kreken- 
 gebied als hefboom

Positionering 1 vertrekt vanuit de eigenheid van het Meetjesland als toeristische regio. De intrinsieke waarde 
van de streek als wandel- en fietsgebied vormt het uitgangspunt, waarbij het unieke Krekengebied als hef-
boom ingezet kan worden om een streekbezoek te triggeren. 

Doelmarkten 

De doelmarkten zijn dezelfde als bij stap 1. Belangrijkste markt voor deze basispositionering zijn de al geno-
emde wandelaars en fietsers, zowel verblijfstoeristen als dagtoeristen, zowel individueel als in groep. Van-
daag komen deze vooral uit Vlaanderen en Nederland. Er wordt een specifiek accent gelegd op gezinnen met 
(jonge) kinderen.
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Bron: IDEA Consult (resultaat workshop)

Product

Voor deze positionering staat het toeristisch kernproduct centraal: natuur en rust, fietsen en wandelen,                
attracties en evenementen… In tweede orde zijn ook aan-trekkelijke logies, restaurants, cafés en allerhande 
faciliteiten zoals fietsverhuur van belang. Het unieke Krekengebied wordt ingezet als belangrijkste hefboom: 
de reason to visit. Tegelijk is het nodig om de toeristische relevantie van individuele attracties en locaties te 
versterken, eerst in vooral in het Krekengebied en ook daarbuiten. 

Het unieke Krekengebied wordt ingezet als hefboom, als reason to visit. Om van die hefboomfunc-
tie optimaal te kunnen profiteren is het aangewezen om ten eerste het Krekengebied nog verder te 
versterken, en ten tweede de  recreatieve en meer kleinschalige ‘puntlocaties’ in de nabije omgeving 
beter te verbinden met het Krekengebied (en met elkaar), in een netwerklogica van knoopppunten en 
verbindingen (zie kaartje).

Tegelijk dient de toeristische relevantie van die individuele knooppunten verder versterkt te worden, 
zowel in het Krekengebied (prioritair) als daarbuiten. De uitbreiding van bestaande, min of meer sterke 
puntlocaties en/of clusters verdient daarbij de voorkeur, omdat zij op kortere termijn tot impact kunnen 
leiden. 

Een doelgerichte en multidisciplinaire ontwikkeling van een aantal prioritaire hefboomprojecten, 
uitgewerkt en geselecteerd in samenwerking met partners, is de aangewezen aanpak. Daarbij dient 
kindvriendelijkheid een belangrijk richtsnoer te worden. Mogelijke ontwikkelingsprojecten zijn bv. 
Drongengoed, de Vallei van de Oude Kale, de Huysmanhoeve, het kasteel van Poeke… 
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Figuur 9: Meetjesland als aantrekkelijk fiets- en wandelgebied, met het unieke Krekengebied als hefboom

Bron: IDEA Consult

4.2.2.3 Positionering 2: Het Meetjesland is een goed gelegen verblijfslocatie 

De tweede basispositionering speelt in op bezoekers die vooral interesse hebben in een bezoek aan Brugge, 
Gent, de kust, Zeeuws-Vlaanderen en/of de Leiestreek Voor deze positionering zijn vooral de kenmerken en de 
aantrekkelijkheid van het logiesaanbod van primair belang.

Doelmarkten 

Bezoekers met deze motivatie verblijven in het Meetjesland, maar hun interesse ligt vooral bij Brugge/Gent de 
kust, Zeeuws-Vlaanderen en/of de Leiestreek. Het betreft louter verblijfstoeristen, in eerste instantie koppels, 
met een prioritaire actieradius van ongeveer 100 tot 300 kilometer. De regio’s Zuid-Nederland, Ile-de-France, 
Zuid-Engeland, Nordrhein-Westfalen en Brussel/Wallonië zijn dan ook de potentieel te bewerken markten.
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Product

Voor deze positionering zijn de kenmerken van het logies bepalend. Vandaag zijn de logies in het Meetjesland 
vooral gesitueerd in een (blauwe) ‘halve maan’. Vandaag is al duidelijk dat de regio rond Maldegem eerder 
bezoekers aantrekt voor Brugge, de kust en Zeeuws-Vlaanderen (rode pijlen). De regio rond Aalter – Nevele 
trekt eerder bezoekers voor Gent en de Leiestreek (oranje pijlen). Het ‘tussengebied’ Eeklo – Aalter trekt beide 
aan. In de zone Waarschoot – Zomergem – Evergem is er momenteel slechts beperkt logiesaanbod, dat eerder 
gericht is op Gent en ten dele op de Leiestreek. 

Figuur 10: Meetjesland als goed gelegen verblijfslocatie

Bron: IDEA Consult

Bron: IDEA Consult (resultaat workshop)
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Het fundament van de keuze voor de strategische ligging is de de vlotte bereikbaarheid van de beoogde 
prioritiare bestemming. Daarbij is (een ligging dicht bij) het sterk uitgebouwde hoofdwegennet van het 
Meetjesland een troef. Naast vlotte bereikbaarheid met de auto bieden ook fietsverbindingen mogelijk-
heden, voor zover de route interessant is en de afstand tot het beoogde gebied niet te groot. Het open-
baar vervoer zoals het vandaag georganiseerd is, heeft weinig of geen geen relevantie in het kader van 
deze positionering.

Daarnaast kunnen nog andere elementen het keuzeproces beïnvloeden, zoals de charme, de luxe of 
juist de interessante prijs van het logies, de faciliteiten en, steeds vaker, de beoordeling van andere 
reizigers en het gemak van (online) reservatie.

In het kader van deze basispositionering wordt dan ook aanbevolen om in te zetten op een versterking en 
uitbreiding van het logiesaanbod, waarbij uiteraard niet vergeten mag worden dat de logies eveneens van 
belang zijn voor en kunnen profiteren van de sterkere profilering voor wie voor de streek komt. In de ontwik-
keling van het logiesaanbod dient dus enerzijds oog te zijn voor differentiatie op vlak van budget, luxe, charme 
en faciliteiten, op logies voor koppels maar ook kleine groepen en anderzijds op de inschakeling binnen de 
globale basispositionering van het Meetjesland, met de focus op rust, stilte, kleinschalige charme… Een goed 
samenspel tussen beide insteken verhoogt de marktwaarde van de logies. 

Tot slot is de vindbaarheid van de logies van op afstand en het vlot (online) kunnen reserveren van het groot-
ste belang om te kunnen kapitaliseren op de strategische ligging. De logies kunnen ook hun rol versterken als 
ambassadeurs voor de streek, om bezoekers die voor de strategische ligging kwamen, te verleiden om terug 
te komen voor een streekbezoek.

4.2.3  Stap 3: Verfijning naar belevingslijnen en koppeling aan een motivationele segmeta- 
 tie van de Vlaamse markt

De derde stap is voor de lange termijn en is eerst en vooral een leidraad in de ontwikkeling van het ‘toeristisch 
kernproduct Meetjesland’: een verfijning van de positionering naar belevingslijnen. Daaraan worden vervol-
gens smaakprofielen en motivaties gekoppeld. 

4.2.3.1 Thematische belevingslijnen

De basispositionering en het huidige toeristische kernproduct bevatten kiemen voor een verdere profilering. 
Het maken van verbindingen kan naast fysieke (wandel-, fiets-, vaar-, auto-) routes ook, eventueel zelfs tegelijk, 
via te ontwikkelen thematische belevingslijnen. 
Belevingslijnen zijn een bijkomende leidraad voor de verdere ontwikkeling van het ‘toeristisch kernproduct 
Meetjesland’. Ze geven extra inhoud aan bestaand en nieuw aanbod en kunnen tevens mentale verbin-             
dingen creëren tussen verschillende plekken. Het ontwikkelen van deze lijnen vraagt een totaalvisie op product-
ontwikkeling en marketing en is een langetermijnverhaal.
Tijdens de analyse werd onderkend dat er potentieel zit in vier belevingslijnen die verder uitgebouwd zouden 
kunnen worden en waarop vervolgens (op langere termijn) actievere marktbewerking mee zou kunnen ge-
beuren om bijkomende bezoekers aan te trekken. In het Meetjesland zijn er kiemen aanwezig voor de ontwik-
keling van volgende belevingslijnen:

Smaken van het Meetjesland: deze belevingslijn slaat op streekproducten, hoeveproducten, streekgas-
tronomie, restaurants en cafés. Er zijn heel wat typische streekproducten en een aantal interessante 
horecaclusters en restaurants, maar een echt speerpunt is dit nog niet. Een ‘smaakcentrum’, voedings-
markten, picknickmandjes met streekproducten, ontbijten met streek- en hoeveproducten, koken op 
de boerderij, koken met vergeten groenten… zijn allemaal mogelijkheden om op dit thema in te spe-
len. Een doorontwikkeling van de streekproducten en een streekeigen horeca-aanbod vraagt evenwel 
om een sterkere ondersteuning van de kleine producenten met bv. gezamenlijke promotie- en distribu-
tiekanalen. Het verder beleefbaar maken van streekproducten blijkt ook niet evident binnen de huidige 
regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, voedselveiligheid, tewerkstelling… en dient dus 
in een breder kader bekeken te worden. Deze themalijn past zeer goed bij de basispositionering van 
authenticiteit en landelijkheid.
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Erfgoedbeleving: in het Meetjesland is heel wat (materieel en immaterieel, roerend en onroerend) erf-
goed aanwezig, zij het van eerder kleinschalige aard, met een typering als ‘couleur locale’ eerder dan 
‘werelderfgoed’. Niettemin zijn er elementen die typerend zijn voor de streek en die sterker ontwikkeld 
zouden kunnen worden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan krulbollen, de toegankelijkheid van 
musea en van de kastelengordel, erfgoedlogies, … Dit past bij uitstek bij de basispositionering van 
autenticiteit en kleinschaligheid. 

Avontuurlijk ontdekken: deze belevingslijn is bedoeld als ‘orgineel verkennen’ en niet als ‘extreme spor-
ten’. Dat laatste past immers niet bij de rust en stilte en authenticiteit van de regio. Er zijn al voorzichtige 
aanzetten voor deze lijn, zoals blotevoetenpaden en touwbruggen. Avontuurlijk ontdekken zou ook 
kunnen slaan op avontuurlijk logeren, bijvoorbeeld in boomhutten of op hooizolders op de boerderij. 
Dit soort ideeën botst echter vaak op wetgevende beperkingen bij ruimtelijke ordening of landbouw; 
een reden om interdisciplinair te onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

Wellbeing: hiermee wordt méér bedoeld dan wellness, het gaat over een algeheel welbevinden, zowel 
fysiek als mentaal. In het Meetjesland zijn er sauna- en wellnessfaciliteiten en wordt er ook aandacht 
besteed aan verwante elementen zoals bv. etherische oliën. Nog andere pistes zijn mogelijk zoals bezin-
ningsroutes, yogaverblijven, tai chi in het bos, duurzaam reizen, gezond eten… Deze belevingslijn past 
bij uitstek bij de basispositionering van rust, stilte en onthaasting.

4.2.3.2 Reismotieven Vlaamse markt

Om het potentieel van de thematische belevingslijnen te onderbouwen, wordt gebruikt gemaakt van een 
onderzoek naar de reismotieven van de Belgische/Vlaamse toerist . Uit dat onderzoek kwamen zeven verschil-
lende (smaak)profielen naar voor, waarvan er vier interesse hebben in de Groene Regio’s en dus potentieel in-
teresse kunnen hebben in het Meetjesland. De volledige profielschetsen zitten in bijlage. Beknopt beschreven 
onderscheiden ze zich als volgt:

Familiereizigers zijn het derde grootste segment (14%) en hebben het meest interesse in de Groene 
Regio’s; 16% daarvan is er al eens geweest. Het betreft veelal gezinnen met thuiswonende kinderen. 
Ze willen vooral tijd doorbrengen met elkaar, houden van gezelligheid, rust, lekker eten en een goede 
prijs-kwaliteitverhouding, ook voor logies. Ze hebben geen specifieke interesse in het ondernemen van 
activiteiten.

Rustige genieters vormen het kleinste segment (7%), maar tonen een expliciete interesse in de Groene 
Regio’s. 8% daarvan heeft al effectief een Groene Regio bezocht. Ook zij zoeken naar quality time, met 
partner en eventueel kinderen, en hebben daarbij zeer weinig interesse in activiteiten of gastronomie. 
Ze verblijven het liefst in (prijsbewuste) vakantiehuizen. Dit profiel komt bij alle leeftijden en lagen van 
de bevolking voor. 

Zorgeloze genieters vormen het grootste segment (16%). Ze houden van luxe, kwaliteit en gastrono-
mie en kiezen voor chique of charmehotels en wellness; ze hebben echter minder vaak de perceptie dat 
ze dit kunnen vinden in de Groene Regio’s. Desondanks heeft 6% van dit segment al eens een Groene 
Regio bezocht. Deze reismotivatie komt vaker voor bij gezelschappen die reizen zonder kinderen.

Onafhankelijke ontdekkers vormen het tweede grootste segment (15%). Hoewel ze de Groene Regio’s 
percipiëren als verrassend en onbekend en dus potentieel interesse lijken te hebben, heeft amper 1% 
al eens een groene regio bezocht. Is dit een unserved audience? Vast staat dat de Groene Regio’s zich 
nog weinig profileren naar dit segment (hoewel dit zal veranderen in de komende jaren). Deze mensen 
houden van avontuur en/of nieuwe dingen ontdekken, wat zich kan vertalen in een interesse in cou-
leur locale zoals lokale tradities, streekgerechten en erfgoed, en uiteraard ook in meer avontuurlijke en 
verrassende activiteiten en logies. Dit profiel komt vaker voor bij jongere leeftijdsgroepen en ook bij 
mensen met thuiswonende kinderen. 

De andere drie profielen zijn de Culturele verrijker (19%), de Funreiziger (15%) en de Veilige reiziger 
(14%). De eerste twee geven aan dat ze weinig of geen interesse hebben in de Groene Regio’s en ze heb-
ben die ook amper bezocht. De Veilige reiziger heeft er niets op tegen, maar toont ook geen specifieke 
interesse. Het is ook een profiel dat minder vaak op reis gaat. Deze profielen worden dan ook niet verder 
in rekening genomen. 
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4.2.3.3 Vertaling van de reismotieven naar basispositionering 1

Vandaag werkt het Meetjesland, zonder daar bewust op in te zetten, vooral in de richting van Familiereizigers 
en Rustige Genieters. Deze motivaties kunnen meer bewust en actief bespeeld worden. Nieuwe motivaties 
waarop sterker ingezet zou kunnen worden, zijn als geargumenteerd de luxeliefhebbers en de onafhankelijke 
ontdekkers. In elk van de gevallen moet er echter voldoende (sterk) aanbod gecreëerd worden om aan die mo-
tivaties te kunnen appelleren. Dat is immers vandaag nog niet het geval; er is wel wat basisaanbod om op voort 
te bouwen maar dat is nog onvoldoende sterk. Een louter promotionele benadering heeft dan ook weinig zin 
op dit moment. Dat is pas nuttig als het aanbod voldoende sterk is. 

Marktsegmenten

De hierboven beschreven interessante profielen worden in onderstaande tabel gekoppeld aan concrete inte-
resses in activiteiten, eten en drinken en overnachten (zie globale positionering, positionering 1 en positione-
ring 2):

Tabel 7: Koppeling profielen en activiteiten

Bron: IDEA Consult

segment zien en doen eten & drinken overnachten profilering

wandelen, 
fietsen, lezen, samen 

dingen doen (boerderij, 
recreatie…)

gezins- en 
groepsfaciliteiten met 

goede prijs-kwaliteitver-
houding; streekproducten; 

lekker maar betaalbaar eten

betaalbaar; familie- en 
groepsovernachting 

(vakantiehuisje); op voor-
hand boeken

“samen plezier 
maken met de 

kinderen”

“gezellig 
samenzijn”

“luxe genieten”

“ontdekken”

samen zijn, 
quality time, 

gedeeld genot

minder belangrijk; 
betaalbaar maar 

gezellig

betaalbaar; 
vakantiehuisje; op 
voorhand boeken

zomer, buiten 
genieten, 

wellness/ kuren, 
tot rust komen

kwaliteit, 
streekgastronomie, 

streekproducten, 
slow food

kwaliteit, charme en/of 
luxe, voorkeur voor hotels

verrassend wandelen 
en fietsen, 

actie en avontuur, 
natuur en erfgoed 
(dorpjes, rariteiten)

streekproducten, 
rariteiten en originele 

dingen; 
luxe is niet belangrijk

avontuurlijk 
overnachten, verborgen 

pareltjes; luxe is niet 
belangrijk

Familie-
reiziger

Onafhankelijke 
ontdekker

Rustige
genieter

Zorgeloze
genieter
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Op basis van de sociodemografische gegevens, gebaseerd op het onderzoek waarvan sprake, kunnen ook 
prioriteiten gesteld worden in de richting van de huidige segmentatie in koppels, gezinnen met kinderen en 
kleine groepjes vrienden, waaronder specifiek de vivante vijftigers.

Tabel 8: Koppeling segmenten en profielen

     groepjes (jongere)
 segment profilering koppels gezinnen vivante groepjes
     vrienden vrienden

Familiereiziger

Rustige genieter

Zorgeloze genieter

Onafhankelijke
ontdekker

“samen plezier 
maken met de 

kinderen”

“gezellig 
samenzijn”

“luxe genieten”

“ontdekken”

x

x x x

x x

x x x

Bron: IDEA Consult

Product

Binnen de globale positionering zoals uitgewerkt door Karvansera vormen het landschap en de natuur, de rust 
en de stilte en authenticiteit en traditie de basis, de eigenheid van de streek. Het ervaren van deze elementen 
door te fietsen en te wandelen vormt de basis van de beleving door een toerist van het toeristisch product 
Meetjesland. In tweede instantie worden op deze basis de voorgestelde kansrijke belevingslijnen (erfgoed-
beleving, smaken, avontuur en wellness) in reliëf gebracht: er werd gekozen voor prioriteiten volgens de (al 
dan niet gedeelde) interesses van de beoogde marktsegmenten.

Dat leidt in concreto tot een primaire focus op de ontwikkeling van een aanbod rond ‘smaken’: streek- 
en hoeveproducten, streekgerechten, streekgastronomie, kookworkshops, vergeten groenten… 

Deze basislijn kan, daar waar relevant, ondersteund worden door ‘smaken’ enerzijds te vertalen naar 
avontuurlijke ontdekking en anderzijds naar erfgoedbeleving. In concreto: door bijvoorbeeld in te 
zetten op onverwachte smaken, reca op originele plekken, reca of picknickmogelijkheden in erfgoedlo-
caties, avontuurlijke picknicks met streekproducten… 

De laag wellbeing tot slot, wordt gezien als een uitbreiding van het verwachte basiscomfort. Het en niet 
als iets waar de regio zich specifiek op zal profileren, maar ondernemers kunnen er naar wens zelf op 
inspelen.
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Figuur 11: Hiërarchie van belevingslijnen

Bron: IDEA Consult (op basis van workshop)

Open landschap en natuur, rust en stilte, authenticiteit

Fietsen en wandelen

Smaken van het Meetjesland

Erfgoed-
beleving

Avontuurlijk 
ontdekken

Wellbeing
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Meetjeslandse weide
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5  Aanpak 2012 - 2017

De strategische visie zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4 wordt in dit vijfde hoofdstuk geoperationaliseerd in een 
concrete aanpak voor de komende jaren. Zowel aspecten van productontwikkeling, marketing als organisatie 
komen daarbij aan bod

5.1 Doorontwikkeling van het toeristisch kernproduct

De doorontwikkeling van het toeristische kernproduct in het Meetjesland is zonder discussie de belangrijkste, 
maar tegelijk ook de moeilijkste uitdaging voor de komende jaren. Naast nieuw aanbod, gaat het hier om het 
versterken van het bestaande aanbod plus ook het verbinden, verknopen en verdichten van dat toeristisch 
relevant aanbod. 

5.1.1 Selectie van potentiële hefboomprojecten

In een context waar mensen en middelen niet onbeperkt beschikbaar zijn, zullen onvermijdelijk keuzes ge-
maakt moeten worden. Een lijstje van mogelijke projecten maken is nog relatief gemakkelijk, maar welke mo-
gelijke projecten hebben het meeste potentieel in functie van het realiseren van de ambitie en dienen dus pri-
oritair aangepakt te worden? Deze vraag beantwoorden is een kwestie van beoordelingscriteria (waarom wel/ 
niet?), maar evenzeer een kwestie van collectieve besluitvorming: er is immers niet één juist antwoord, er zal 
overlegd moeten worden om prioriteiten te bepalen. Zo is het onder meer van belang om in eerste instantie 
sterk in te zetten op projecten in het Krekengebied en er dichtbij, om de hefboomwerking van dit gebied op de 
rest van het Meetjesland te maximaliseren. Om het keuzeproces voor de bepaling van de hefboomprojecten te 
objectiveren, werd een selectieprocedure uitgewerkt.

5.1.1.1 Selectiekader prioritaire projecten

Het voorgestelde selectiekader voorziet in een zestal stappen die doorlopen worden (zie onderstaand sche-
ma). Dit evaluatiekader kan meerdere keren doorlopen worden om potentiële hefboomprojecten zo sterk mo-
gelijk te formuleren en de conceptuele hoofdlijnen helder uit te tekenen. Dit zal uiteindelijk resulteren in een 
lijstje van prioritair aan te pakken projecten.

Projecten die struikelen over stap 1, de relevantie voor de uitgetekende strategische visie, worden di-
rect teruggestuurd naar de planningtafel. Een project dat niet of onvoldoende relevant is voor de stra-
tegische visie kan immers nooit een hefboomproject zijn.

Indien het wel relevant is voor de strategische visie, is de volgende vraag of het een sterk project is. 
Indien ja, dan wordt er verder geëvalueerd. Indien nee, dient het projectvoorstel bijgestuurd te worden 
om het sterker te maken.

De volgende drie stappen worden tegelijk beoordeeld: met name het potentieel toeristisch rendement 
(kan het veel bezoekers aantrekken en ontvangen?), de financiële haalbaarheid en de operationele 
haalbaarheid (is er bv. voldoende politiek draagvlak?). Op elk van deze vlakken dient het projectvoorstel 
mogelijk bijgestuurd te worden.

Projecten die zo ver geraken zijn potentiële hefboomprojecten. Dan rest er nog een finale vraag, met 
name of er geen onoplosbare knelpunten zijn die het project alsnog kunnen laten sneuvelen.
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1. inpassen in strategische visie

strategisch belang voor toerisme in de regio

versterkend voor basispositionering wandelen/
fietsen/Krekengebied

vraag antwoord conclusie

 NEE geen prioriteit

 EEN  verder evalueren
 BEETJE

 JA verder evalueren

relevant voor 
strategische visie?

2. conceptuele sterkte

relevantie voor prioritaire PMC’s

passend bij authenticiteit regio

inpasbaar in belevingslijnen (volgens prioriteit) 

verband met/ versterking van bestaand aanbod

samenhang concept

 NEE geen prioriteit

 JA verder evalueren

sterk 
consept?

3. toeristisch rendement

marktpotentieel

draagkracht aantal bezoekers

benodigde investering

 NEE project bijsturen en
  opnieuw evalueren/af-  
  voeren

 JA verder evalueren

hoog te
verwachten
rendement? 

4. financiële haalbaarheid

benodigde investering (realistische kostenraming)

potentiële partners (overheid, ondernemers...)

potentiële subsidies

 NEE financiering bijsturen
  en opnieuw evalueren/  
  afvoeren

 JA verder evalueren

fiancieel 
haalbaar?

5. operationele haalbaarheid

“trekker”

inhoudelijke partners

lokaal draagvlak 

politiek draagvlak 

resultaat op redelijke termijn te verwachten

 NEE aanpak bijsturen en
  opnieuw evalueren/af-  
  voeren

 JA verder evalueren

operationeel 
haalbaar?

 NEE niet oplosbaar =
  afvoeren

 JA prioritair project

knelpunten 
oplosbaar?

6. aanwezigheid knelpunten

financieel

juridisch

planologisch 

organisatorisch
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Het is onvermijdelijk dat bij het gebruik van een dergelijk selectiekader de meningen soms zullen verschillen 
omdat het geen wetenschappelijk onderzoek is met één juist antwoord, hoogstens een objectivering van een 
subjectief aanvoelen. Selectiecriteria dienen dan ook niet gezien te worden als een wiskundige optelsom maar 
als een referentiekader voor die collectieve besluitvorming. 

5.1.1.2 Prioriteitstelling prioritaire projecten 

Er zullen wel degelijk meerdere projecten door het selectiekader geraken. In dat opzicht is het ook nog be-
langrijk een prioriteitstelling aan te brengen tussen deze projecten. De strategische visie zoals uitgewerkt in 
hoofdstuk 4 biedt daar een houvast. In het kader van dit strategisch plan is het voorstel om de volgende pri-
oriteitsstelling voor ogen te houden:
 

Prioritaire versterking van de aantrekkingskracht van het Krekengebied: projecten in het Krekenge-
bied moeten dus prioritaire aandacht krijgen. In tweede instantie potentiële projecten dicht bij het 
Krekengebied. In derde instantie projecten verder weg van het Krekengebied.

Werken op clustering van aanbod: bestaande clusters binnen en buiten het Krekengebied verder ver-
sterken. Opnieuw: eerste prioriteit voor het Krekengebied zelf en wat er dichtbij ligt.

Werken op verbindingen: in eerste instantie in en mét het Krekengebied, in tweede instantie met/ tus-
sen andere clusters.

5.1.1.3 Voorbeeldprojecten

Tijdens het strategisch planningsproces zijn er meerdere projecten vernoemd. In onderstaande tabel worden 
een aantal voorbeeldprojecten weerhouden die passen binnen de filosofie zoals uitgewerkt. 

Individuele attractiepunten versterken

Leopoldskanaal: fietsen, zacht wateravontuur (kayakken, touwbruggen…), authentieke en bijzondere reca, 
koppelen aan het wandelnetwerk in het Krekengebied…

Huysmanhoeve als startpunt voor een streekbezoek waaronder ook aan het Krekengebied, met kindvrien-
delijk smaakcentrum, parking, start fietsroutes, regiotaxi, reca…

Middelburg: nog kindvriendelijker maken, met kindersmaken, kinderavontuur en kindererfgoed

Clusters versterken

Meetjeslandse Kreken: wandelnetwerk Krekengebied versterken met belevingsaspecten rond ontdekken en 
smaken

Meetjeslandse bossen: wandelnetwerk Drongengoed als landschapspark, verbonden met de Meetjeslandse 
Kreken + belevingsaspecten rond ontdekken en smaken, ook voor kinderen

Stadsbeleving Eeklo: smaken en erfgoedbeleving

Verbindingen

Fietsnetwerk: ‘missing links’ tussen Krekengebied en met andere clusters oplossen, verrijken met ‘smaakvolle’ 
reca en verrassingen onderweg 

Slow food netwerk: netwerk van kwaliteitsvolle gastronomische beleving in heel het Meetjesland, voortbou-
wend op bestaande clusters in het Krekengebied zoals Sint-Laureins met paling, maar ook link met kwali-
teitsrestaurants in Nevele en Aalter… 

1

2

3

1

2

3

1

2
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Hoewel een project als de Vallei van de Oude Kale zonder enig probleem door het selectiekader geraakt, staat 
het toch niet in bovenstaande tabel opgenomen. De redenering is immers dat prioritaire focus dient te gaan 
naar projecten in het versterken van de aantrekkingskracht van het Krekengebied, het versterken van be-      
staande clusters in of vlakbij het Krekengebied en verbindingen in en met het Krekengebied. 

5.1.2 Aansturing ontwikkeling toeristisch kernproduct

In de veronderstelling dat er elk jaar een tweetal strategische projecten opgestart kunnen worden, die pas 
na enkele jaren effectief gerealiseerd zijn, dan is duidelijk dat het stellen van prioriteiten noodzakelijk is om 
voldoende impact te behalen binnen de looptijd van het strategisch plan. Daarbij is, nogmaals, de versterking 
van het Krekengebied en de connecties daarmee de absolute prioriteit. Zonder dit is de kans immers klein dat 
er op termijn significant meer bezoekers de weg zullen vinden naar de totaliteit van het Meetjesland. 

5.1.2.1 Taskforce en specifieke projectconstructie per project

Nog voor gekeken wordt naar concrete hefboomprojecten, wordt het cruciale belang benadrukt van een ster-
ke, aangestuurde en interdisciplinaire aanpak van de hefboomprojecten die het hart moeten vormen van de 
voorgestelde ontwikkelingsstrategie. De ontwikkeling van het kernproduct is geenszins een taak alleen voor 
Toerisme Meetjesland, integendeel.

Ingrepen in de ‘hardware’ (en de bijbehorende ‘software’) overstijgen ruimschoots het werkveld waar het 
beleidsdomein ‘toerisme’ zich klassiek mee bezig houdt: het vermarkten van het bestaande toeristisch kern-
product. Werken aan de aantrekkingskracht van dat toeristisch kernproduct zelf, kan alleen in samenwerking 
met tal van andere actoren. 

De betrokkenheid van belendende domeinen zoals landbouw, natuur, plattelandsontwikkeling, ruimtelijke 
ordening, economie… is levensnoodzakelijk. En dit op de verschillende beleidsniveaus, zowel regionaal als 
lokaal. Hefboomprojecten zullen de verantwoordelijkheid van toerisme overstijgen, en aandachtspunten 
moeten zijn van het gehele streekbeleid.

De ontwikkeling van het kernproduct moet door een ‘sterke strategische constructie’ (nieuwe of be-   
staande) opgenomen worden, met uiteraard ook medewerking van Toerisme Meetjesland. Deze ‘task-
force’ wordt samengesteld vanuit de verschillende invalshoeken en beleidsniveaus en op een stra-       
tegisch hoog niveau: de verzamelde betrokken burgemeesters en schepenen bv plus bij voorkeur ook 
de provincie en nog eventuele andere actoren. Deze actoren hebben de bevoegdheden en middelen 
en dus macht hiervoor in handen. Een goede aansturing is nodig om ervoor te zorgen dat verkeerde 
keuzes een rem zetten op het ontwikkelingstempo en de potentiële impact.

Op specifiek projectniveau is er nood aan een projectconstructie (light of hoger, afhankelijk van pro-
ject tot project), met telkens ook een juist samengestelde project/stuurgroep en een projectmanager; 
afhankelijk van het concrete project kan ook Toerisme Meetjesland hierin een meer prominente rol spe-
len. De implementatie van individuele hefboomprojecten kan dus aangestuurd worden door specifieke 
werkgroepen per deelproject, die instaan voor het uittekenen, uitwerken, opvolgen en rapporteren van 
de voortgang van deze projecten. Hieronder wordt verstaan o.m. het projectplan verder concretiseren 
op vlak van basiseisen, conceptontwikkeling, coördinatie en partners, timing en fasering en financie-
ring. 

5.1.2.2 Rol van Toerisme Meetjesland

De rol in en de betrokkenheid van Toerisme Meetjesland bij het realiseren van de prioritaire projecten dient 
gerelateerd aan de mate waarin het project bijdraagt tot het implementeren van de visie zoals uitgewerkt in 
dit strategisch plan toerisme. Logischerwijze zou de betrokkenheid van Toerisme Meetjesland sterker moeten 
zijn naarmate het strategisch belang van de projecten groter is. Mogelijke rollen in de projectaansturing7 zijn:

7 Met dank aan Toerisme Vlaanderen voor de inspiratie.
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 Rol TM Intensiteit Samenwerking en financiering

Initieert het project (proactief ) maar laat de uitvoering over aan partners

Initieert het project (proactief ), laat de uitvoering over aan de partners 
maar biedt financiële ondersteuning

Werkt en denkt mee

Werkt en denkt mee en financiert deels mee

Geeft advies (reactief )

Geeft advies (reactief ) en financiert deels mee

Financiert zonder meer

Stimulator

Financierende 
Stimulator

Uitvoerder-
ondersteuner

Financierende 
Uitvoerder-

ondersteuner

Adviseur

Financierende 
Adviseur

Financier

Hoog

Gemiddeld

Laag

De vraag is dan natuurlijk ook hoeveel projecten er (tegelijk) aangevat kunnen worden binnen de beschikbare 
mankracht en middelen; dit betekent mogelijk dat geselecteerde projecten gespreid zullen moeten worden in 
de tijd. Het voorstel is om de rol van Toerisme Meetjesland en fasering ook te bespreken en goed te keuren in 
de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Toerisme Meetjesland. 

Rohoek in Zomergem
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5.2 Doorontwikkeling van het logiesaanbod

Wat het logiesaanbod betreft, is het van belang om eerst en vooral een goede mapping te maken van het 
bestaande aanbod. Daarbij wordt vertrokken vanuit beide basispositioneringen, want het verblijfstoerisme 
heeft zowel betrekking op de mensen die voor de streek komen als de mensen die voor de strategische ligging 
kiezen. Dat wil zeggen dat zowel de dimensie budget/ luxe/ charme, klein / groot / individueel / groep als de 
dimensie belevingslijnen/ type logies onder de loep genomen dient te worden.

Voor het in kaart brengen van het logiesaanbod in het kader van verblijfstoerisme, werd een sjabloon ter be-
schikking gesteld aan Toerisme Meetjesland dat de komende maanden verder geconcretiseerd en ingevuld 
dient te worden. Bij deze mapping wordt onder meer gekeken naar de volgende aspecten:

Waar bevinden zich de interessante logies? Welke plekken zijn goed gelegen als uitvalsbasis naar om-
liggende streken, en welke bestemmingen zijn dat precies? Zijn de verbindingen naar die bestemmin-
gen goed voor de auto, de fiets…? 

Op welke plekken is er sprake van een clustering van functies (logies, restaurants, cafés, attracties, fiets-
verhuur…) die kunnen bijdragen tot de aantrekkingskracht van het logies? Kunnen die clusters nog 
verder ontwikkeld en versterkt worden?

Zijn de clusters vandaag al attractief voor specifieke motivaties/ markt-segmenten? Is er met andere 
woorden voldoende appellerend aanbod aanwezig, of kan dit actief versterkt worden? Zo ja, is het dan 
wenselijk om voor deze plekken te streven naar een scherpere profilering met het oog op specifieke 
marktsegmenten?

Indien clusters in staat zijn om specifieke segmenten aan te spreken, kan er dan ook een relatie gelegd 
worden met vergelijkbaar aanbod elders in het Meetjesland? Kunnen er daarmee (op termijn) voldoen-
de sterke netwerken gecreëerd worden, inspelend op de verschillende belevingslijnen, die als een soort 
net over het hele Meetjesland gelegd worden?

5.3 Bijsturen van de toeristische promotie

Het is evident dat de doorontwikkeling van het toeristisch kernproduct en het logiesaanbod op termijn zal 
leiden tot een fundamenteel bijgestuurde promotiestrategie. Die fundamentele bijsturing heeft echter pas 
zin eens het bestaande aanbod is opgewaardeerd, de verbindingen zijn voorzien met andere attractieve ele-
menten, er voldoende sterk aanbod is bijgekomen, in functie van de verschillende belevingslijnen. 
Dat betekent echter niet dat er op korte termijn geen aanpassingen mogelijk of wenselijk zijn. Er dient wel 
rekening gehouden te worden dat op korte termijn mensen (/ middelen) zullen moeten worden vrijgemaakt 
om in te zetten op de ontwikkeling van het toeristisch kernproduct in het Meetjesland. 

De bijsturingen betreffen dan ook vooral een aantal accentwijzigingen, eerder met het oog op het vrijmaken 
van werkuren voor de toeristische kernproductontwikkeling dan voor het initiëren van nieuwe marketingini-
tiatieven.

5.3.1 Werving

5.3.1.1 Prioritaire marktsegmenten

Voor de werving dient Toerisme Meetjesland de focus te leggen op individuele plus kleine groepen leisure 
toeristen van buiten de eigen regio. De marktbewerking van andere marktsegmenten gebeurt in samenwer-
king met partners, en is in een aantal gevallen zelfs de primaire verantwoordelijkheid van de partner. Dit geldt 
met name voor: 

Nederland: onder leiding van Toerisme Vlaanderen;

Georganiseerde groepsuitstappen: onder leiding van Toerisme Oost-Vlaanderen en in samenwerking 
met aanbieders van groepsaanbod;
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Zakelijk + MICE: op initiatief van de respectievelijke logies, eventueel nog meer in samenwerking met 
Gent Congres8; 

Anderstalige buurlanden: op initiatief van de logies(cluster), ondersteund door Toerisme Meetjesland. 

5.3.1.2 Print

De motivaties van Vlaamse bezoekers kunnen op termijn doorsijpelen in de wervingsinstrumenten, zoals de 
Infogids en de website. 

Aangezien de Infogids pas vorig jaar werd hertekend en de belevingslijnen daar in zekere mate al aan-
wezig zijn, wordt dit concept op korte termijn (2012) niet fundamenteel bijgestuurd. 

Op langere termijn dient evenwel de effectiviteit van het instrument onder de loep genomen te wor-
den; voor werving is de Infogids eigenlijk te uitgebreid terwijl de informatie vanuit een onthaalvisie eer-
der digitaal consulteerbaar zou moeten zijn (het louter aanbieden van een pdf is daarbij een hulp maar 
is op termijn geen goed antwoord op de vraag naar vlotte online doorzoekbaarheid van informatie – zie 
verder).  Een professioneel uitziende wervingsbrochure daarentegen heeft geen nood aan volledigheid: 
dit moet vooral een goede smaakmaker zijn waarin duidelijk wordt waar de regio voor staat, wat de 
troeven zijn en waarom men naar het Meetjesland zou moeten komen. Daarbij is het AIDA-principe een 
goede richtlijn: aandacht trekken, interesse wekken, goesting geven om meer te weten te komen en tot 
slot doorverwijzen naar de website of het infokantoor voor wie effectief zijn bezoek wil plannen.

5.3.1.3 Online

Ook de website is pas onlangs vernieuwd en ICT-bijsturingen zijn een zware klus; een goede reden om op 
korte termijn alleen te opteren voor inhoudelijk-redactionele en niet voor structureel-technische bijsturin- 
gen. Op de langere termijn behoren deze laatste vorm van aanpassingen evident wel tot de mogelijkheden. 
Prioriteit dient gegeven te worden aan een communicatie op maat van de prioritaire marktsegmenten en een 
insteek op basis van de dubbele basispositionering. 

In ieder geval dient werk gemaakt te worden van een sterkere online aanwezigheid. Daarbij dient opge-
merkt te worden dat dit arbeidsintensief is; het strekt dan ook tot de aanbeveling om in eerste instantie 
in te zetten op quick wins. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het verspreiden van reeds beschik-
baar beeldmateriaal over het Meetjesland via Flickr en YouTube, het maken van een basis Facebookpa-
gina met linken naar de profielen van lokale attracties en logies en een beperkte maar regelmatige 
update van de informatie aldaar.

Eigen online kanalen hebben het voordeel dat ze selecties kunnen bieden uit een inventaris van het 
aanbod (databasegestuurd). Een online inventaris kan op termijn een dikke, onhandige infogids ver-
vangen indien voldoende ingezet wordt op 3 voorwaarden: volledigheid, correctheid (up-to-date infor-
matie) en vlotte doorzoekbaarheid/ selectie volgens diverse criteria. 

Er dient ook werk gemaakt te worden van de zichtbare aanwezigheid van Toerisme Meetjesland op de 
websites, fora en platformen van externe partners. Er wordt hierbij onder meer gedacht aan (wederzijd-
se) doorverwijzing, aanwezigheid in nieuwsbrieven van derden, enz. 

De regiowebsite biedt geen online boekingsmodule aan. Dat hoeft ook niet aangezien er voldoende 
andere initiatieven bestaan waar zowel ondernemers als bezoekers hun gading kunnen vinden. Het is 
dan echter wel van groot belang om door te verwijzen naar de kanalen waar de Meetjeslandse initia-
tieven wel geboekt of gereserveerd kunnen worden. Niet iedereen kent ze immers allemaal, laat staan 
dat men weet wie waar te vinden is.  Aanbeveling is om zich, samen met de logiesuitbaters, te verdiepen 
in de mogelijkheden en samen een globaal plan van aanpak uit te tekenen dat wederzijds versterkend 
werkt (en toch ruimte laat voor concullega’s om hun eigen keuzes te maken). Daarbij kan onder meer 
gedacht worden aan een sterkere aanwezigheid op Google (Google Maps, Google Ads…), boekingsites 
zoals Booking.com (en andere), aanbevelingssites zoals TripAdvisor en Zoover… Daarbij is zowel de 

8 Meetjesland wordt vandaag reeds door Gent Congres meegenomen in het aanbod en de promotie; een uitdieping van deze samenwer-
king geniet dan ook de voorkeur op een eigen beleid op het vlak van MICE en zakentoerisme.
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9  Met productontwikkeling wordt hier de klassieke betekenis bedoeld uit de marketing: de ‘software’. Dit in tegenstelling tot het eerder genoem- 
     de toeristisch kernproduct waarmee de ontwikkeling van ‘hardware’ bedoeld werd: gebouwen, infrastructuur ...

aanwezigheid en boekingsfaciliteit op zich van belang alsook het verkrijgen van feedback van gasten. 
Deze beïnvloeden immers op hun beurt potentiële nieuwe bezoekers. 

De eigen online kanalen hebben het voordeel van de meetbaarheid. Behalve ze up-to-date houden is 
het dan ook aangewezen om de evoluties en het bereik op regelmatige basis te evalueren (minstens 
jaarlijks) om te weten of de inspanning zinvol is en of de aanpak eventueel bijgestuurd dient te worden. 
Het kan tevens aanvullende inzichten verschaffen over bv. seizoenseffecten in het opzoeken van infor-
matie. Dit laatste vraagt echter een consequente opvolging over verschillende jaren.

5.3.1.4 Beurzen

Wat de publieksbeurzen betreft, is enige terughoudendheid aan de orde. Het internet blijkt ze steeds sterker te 
verdringen als primaire bron van informatie. Aanwezigheid op beurzen is dus zeker niet de eerste prioriteit en 
dient in elk geval beperkt te blijven tot beurzen voor de prioritaire markt Vlaanderen / Nederland.

5.3.2 Campagnes

In 2012 worden de campagnes verder gezet zoals reeds uitgetekend: de Wintercampagne onder leiding van 
Toerisme Meetjesland en medewerking aan de koepelcampagnes Binnenland, Vlaanderen Vakantieland en 
Nederland. Binnen deze campagnes kan meer dan voorheen aandacht besteed worden aan de profilering van 
het aanbod op maat van de prioritaire marktsegmenten en de dubbele basispositionering.

Na 2012 dienen met name de eigen campagnes grondig geëvalueerd te worden op effectiviteit (bereiken ze 
hun doel) en efficiëntie (is het resultaat in verhouding tot de inspanning die ervoor geleverd moet worden). 
Het werk dat tijdens dat jaar geleverd is op vlak van de ontwikkeling van het toeristisch kernproduct en het lo-
giesaanbod zal zonder twijfel leiden tot ‘voortschrijdend inzicht’ en de nood aan het herevalueren en bijsturen 
van campagnes, zowel inhoudelijk als qua aanpak.

5.3.3 Pers en media

Het genereren van free publicity is een goede manier voor organisaties met weinig geld om toch zichtbaarheid 
te verwerven. Het vraagt evenwel om de uitbouw van goede contacten met journalisten en dat kost tijd en 
energie. Voor pers en media vormt evident de nieuwswaarde het centrale uitgangspunt.

Gezien de grote ambities van Toerisme Meetjesland kan dit op korte termijn niet actief aangepakt worden op 
regionaal niveau als Toerisme Meetjesland zelf wel zou willen. Een pragmatische benadering en een goede 
samenwerking met partners dringt zich dan ook op (nieuwswaarde!): 

Ofwel persbenadering in het kader van andere initiatieven zoals een campagne of nieuw product, 

Ofwel de lead bij lokale of regionale partners met beperkte betrokkenheid vanuit Toerisme Meetjesland. 

Het centraliseren van de bestaande perscontacten in een collectieve perslijst kan eventueel een quick win zijn 
op korte termijn. 

5.3.4 Productontwikkeling9 

Uiteraard zal bij de ontwikkeling van het kernproduct ineens ook software ontwikkeld worden, maar het 
omgekeerde is niet noodzakelijk waar. Wat productontwikkeling betreft in het kader van de marketing, ligt de 
focus op korte termijn op het bestendigen van wat er vandaag is. 

Op langere termijn en in verhouding tot de beschikbare menskracht en middelen, kan er opnieuw ruimte 
gemaakt worden voor de ontwikkeling van bijkomende producten. Uiteraard in functie van de dubbele basis-
positionering, de uitgetekende netwerkstrategie en de prioritaire belevingslijnen.



53

5.3.5 Onthaal

5.3.5.1 Knooppunten versterken

Bij verdere ontwikkeling van de onthaalfunctie, dient onder meer aandacht besteed te worden aan: 

De ligging ten opzichte van het te ontsluiten gebied en de ligging ten opzichte van elkaar;

De herkenbaarheid als knooppunt betekent tevens dat de locatie gesignaleerd wordt en als dusdanig 
herkenbaar is (bv. herkenbare pancarte)

De verwevenheid met prioritaire belevingselementen: bv. inrichting, startpunt voor wandel- en fiets-
routes met parking en fietsverhuur, krulbollenbaan, verkoop streekproducten… 

De aanwezigheid van relevante infomaterialen en producten: bv. folders, een consulteerbare pc of digi-
tale infozuil, een wifi-hotspot, ontleenbare mp3-spelers, fiets- en wandelkaarten en –boxen, streekpro-
ducten…

De publieksvriendelijke ontsluiting: openingsperiodes, openingsdagen, openingsuren, personeel…

Naast bemand onthaal kunnen secundair ook andere plekken ingericht en gesignaleerd worden als onbe-
mande infopunten.

5.3.5.2 Mobiele technologie

Binnen niet al te lange tijd is ook voor niet stedelijke bestemmingen de doorbraak van mobiele technologieën 
onontkoombaar, met een grote verwachte impact op het toerisme en met name ook op het onthaal. Voor de 
binnenlandse markt zal dit op relatief korte termijn voelbaar worden; voor de buitenlandse markt is een es-
sentiële voorwaarde dat de roamingtarieven dalen en/of de wifimogelijkheden toenemen. Aandachtspunt is 
ook de downloadbaarheid van de gezochte informatie op voorhand. 

Zonder per se voorop te willen lopen bij de eerste de beste trend, is het van belang om ‘mee’ te zijn en tijdig werk 
te maken van opportuniteiten die zich aandienen. Relevante toepassingen zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van points of interest op kaartsoftware (zoals Google Maps) en het beschikken over een mobiele website met 
vlot doorzoekbare praktische informatie. Ook digitale infozuilen behoren dan tot de mogelijkheden, op voor-
waarde dat de content of inhoud er is, de installaties functioneren en de inhoud ook op regelmatige basis kan 
geactualiseerd worden.

5.3.5.3 Van onthaalmedewerker naar onthaalregisseur

Aangezien het openbaar vervoer beperkt is en vooral gericht op het woon-werkverkeer, is de auto de domi-
nante manier om de regio te bereiken en te bezoeken. Dit betekent ook dat er niet één, maar juist verschil-
lende punten zijn waar bezoekers kunnen toekomen of passeren en dat de onthaalstrategie daar rekening 
mee moet houden. Kleine, beperkt geopende infokantoortjes verspreid op een beperkt aantal locaties in het 
Meetjesland hebben weinig impact in een uitgestrekt gebied en kosten heel wat mankracht, met slechts een 
beperkt rendement. 

Het is aan te bevelen om op (middellange) termijn in te zetten op de ontwikkeling van een regionaal onthaal-
beleid met meer aandacht voor de plekken waar bezoekers toekomen of passeren: de logies, de restaurants 
en cafés, musea en andere attractiepunten. Dit vraagt veeleer om een rol als onthaalregisseur dan op het 
zelf opnemen / uitvoeren van de onthaaltaken. Dat wil zeggen dat de klassieke rol van onthaalmedewerkers 
moet herbekeken worden. Een onthaalregisseur focust veeleer op het creëren en aansturen van een onthaal-
netwerk, eerder dan op het directe contact met de bezoeker of de toerist. 

Het denken in termen van een onthaalnetwerk vraagt een actieve sturing op de knooppunten én op de 
verbindingen. Belevingslijnen, wandel- en fietsroutes en signalisatie kunnen samen een sterkere fysieke en 
mentale connectie creëren tussen de vele kleine knoopppunten in de regio. 
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De regisseur versterkt ‘natuurlijke’ onthaalpunten zoals logies, restaurants, cafés, winkels en attracties in hun 
rol. De medewerkers die werken bij deze knooppunten (bv. horeca uitbater, logiesuitbater, winkelbediende …) 
spelen immers potentieel willens nillens een belangrijke rol bij het onthaal. Ze kunnen evolueren tot ambas-
sadeurs voor de streek. Dit vraagt om voldoende basiskennis over de streek en het aanbod, in functie van de 
interesses van de bezoeker. In het Meetjesland is ook de talenkennis mogelijks een aandachtspunt. Onthaal-
regisseurs staan in voor het opleiden, inspireren en voorzien van onthaalmaterialen van al deze actoren plus 
ook het ontwikkelen en aanjagen van het netwerk, en dat in plaats van zelf bezoekers te onthalen. 

De omslag naar een andere visie op onthaal is niet één-twee-drie genomen. Niettemin is de aanbeveling om 
dit toch op vrij korte termijn door te denken en uit te tekenen en niet nodeloos te investeren in een klassieke 
onthaalaanpak als die weinig effect sorteert. Het voorstel is dan ook om deze gedachte in een divers samen-
gestelde werkgroep in meer detail te laten uitwerken, aangestuurd vanuit Toerisme Meetjesland. 

5.4 Slagkrachtige organisatie

5.4.1 Rol van Toerisme Meetjesland

Het is eerder op diverse punten aangegeven: Toerisme Meetjesland is trekker van het toerisme in het 
Meetjesland maar kan dit niet alleen. Binnen de beperkte middelen (financieel / personeel) die er zijn, dient 
er bovendien nog ingezet te worden op onder meer het nieuwe werkterrein van ontwikkeling van het toeris-
tisch kernproduct en de logies. Om dit haalbaar te maken, werd er voor de verschillende taken van Toerisme 
Meetjesland gekeken welke prioriteiten er zijn, wie die kan opnemen en of Toerisme Meetjesland zelf de lei-
ding neemt (intensief ) of meewerkt onder leiding van anderen. 

Concreet betekent dit dat er in de marketing geen echt nieuwe initiatieven genomen worden en dat 
de leiding over de marktbewerking van bepaalde markten bij partners gelegd wordt (zie hoger). Waar 
mogelijk worden taken efficiënter en indien nodig beperkter ingevuld.

Daarnaast gaat de primaire focus naar de verdere ontwikkeling van het toeristisch kernproduct en de 
ontwikkeling van het logiesaanbod. Daarin zal Toerisme Meetjesland zoals hoger besproken een actief 
sturende en stimulerende rol opnemen.

De ondersteuning van partners en ondernemers op vlak van kennisontwikkeling en expertisedeling 
blijft onverminderd bestaan, daar dit fundamenteel is voor de gedragenheid en de operationalisering 
van de strategische visie. Het voorliggende plan biedt een aantal concrete kapstokken om dit nog meer 
gericht en effectief aan te vatten.
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5.4.2 Betrokkenheid bij de implementatie van hefboomprojecten

Zoals eerder gesteld vormt een sterke, aangestuurde en interdisciplinaire aanpak van de hefboomprojecten 
het hart van de voorgestelde ontwikkelingsstrategie. De ontwikkeling van het kernproduct is geenszins een 
taak alleen voor Toerisme Meetjesland, integendeel. De hefboomprojecten overstijgen de verantwoordelijk-
heid en het werkterrein van toerisme, en dienen bijgevolg aandachtspunten te zijn voor het gehele streek-
beleid. Hieronder wordt het voorstel hernomen zoals hoger in dit plan reeds geïntroduceerd:

De ontwikkeling van het kernproduct moet door een ‘sterke strategische constructie’ (nieuwe of be-    
staande) opgenomen worden, met uiteraard ook medewerking van Toerisme Meetjesland. Deze ‘task-
force’ dient te worden samengesteld vanuit de verschillende invalshoeken en beleidsniveaus en op 
een strategisch hoog niveau: bijvoorbeeld de verzamelde betrokken burgemeesters en schepenen, bij 
voorkeur aangevuld met de provincie en eventueel nog andere actoren. Deze actoren hebben de be-
voegdheden en middelen en dus macht hiervoor in handen. Een goede aansturing is nodig om ervoor 
te zorgen dat verkeerde keuzes een rem zetten op het ontwikkelingstempo en de potentiële impact.

Op specifiek projectniveau is er nood aan een projectconstructie (light of hoger, afhankelijk van project 
tot project), met telkens ook een project/stuurgroep en een projectmanager; afhankelijk van het con-
crete project kan ook Toerisme Meetjesland hierin een meer prominente rol spelen. De implementa-
tie van individuele hefboomprojecten kan dus aangestuurd worden door specifieke werkgroepen per 
deelproject, die instaan voor het uittekenen, uitwerken, opvolgen en rapporteren van de voortgang 
van deze projecten. Hieronder wordt verstaan o.m. het projectplan verder concretiseren op vlak van 
basiseisen, conceptontwikkeling, coördinatie en partners, timing en fasering en financiering. 

Operationele uitvoering leidt steeds tot een risico dat het doel onderweg verwatert. Het is dan ook van het 
grootste belang dat een specifiek orgaan instaat voor de opvolging van de uitgezette strategische lijnen, en 
dat dit orgaan de ‘uitvoerders’ erop kan wijzen dat ze te ver afwijken of kansen laten liggen. Zoals eigen is aan 
de manier van werken in het Meetjesland, kan dit plan alleen tot concrete resultaten leiden als het ook in sa-
menspraak met regionale en lokale partners verder ontwikkeld en uitgebouwd wordt.

5.4.3 Roadshow Masterplan Toerisme

Het is niet evident om de koers van een ‘tanker’ bij te sturen, en dat geldt ook voor een plan dat richting en 
structuur moet geven aan een samenwerking tussen tal van actoren. Daarom dient alvast voldoende tijd ge-
nomen te worden om alle lokale betrokkenen enthousiast te maken, zodat ze mee hun schouders willen zetten 
onder de voorliggende strategische visie.

Een ‘roadshow’ waarbij het plan gericht gepresenteerd wordt naar verschillende soorten partners, is dus geen 
overbodige luxe. Het biedt ook de mogelijkheid om samen vorm te geven aan de concrete uitwerking van de 
visie. Samen, waar dat zinvol is, maar ook op eigen initiatief van actoren.

Bij het zoeken naar draagvlak zijn niet alleen evidente toeristische partners van belang zoals de logiesuitbaters 
en attracties, maar zeker ook ‘flankerende’ actoren zoals de burgemeesters en schepenen van de dertien ge-
meenten, en belendende domeinen zoals natuur, landbouw, cultuur, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid… 

Om echter voldoende en blijvend draagvlak te creëren, dienen de lokale, regionale en overkoepelende part-
ners en actoren actief betrokken te worden bij de concretisering van de visie, zodat ze er mee hun stempel op 
kunnen drukken en het een gezamenlijk streven wordt waar elke partij bij wint, in plaats van een verplichte 
opdracht. 

Een mooie ambitie voor de toekomst!
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Terras in Eeklo
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Bijlage 1: Betrokken stakeholders

In deze eerste bijlage vermelden we de namen van alle personen die hun expertise en inzichten hebben inge-
bracht in dit strategisch planningsproces. Elk van hun wordt uitdrukkelijk bedankt voor hun bijdrage. 

Projectgroep 

 l Katia Versieck – Toerisme Oost-Vlaanderen 
 l Erik Hennes – Toerisme Oost-Vlaanderen / Toerisme Meetjesland 
 l Bart Van Damme – Toerisme Oost-Vlaanderen / Toerisme Meetjesland 
 l Sirka Lüdtke – Universiteit Gent (Collabor8)
 l Steven Valcke – Toerisme Vlaanderen 
 l Raf Myncke – IDEA Consult
 l Toon Berckmoes – IDEA Consult
 l Cathy Cardon – IDEA Consult

Uitgebreide Projectgroep 

 l Katia Versieck – Toerisme Oost-Vlaanderen 
 l Erik Hennes – Toerisme Oost-Vlaanderen
 l Sirka Lüdtke – Universiteit Gent (Collabor8)
 l Steven Valcke – Toerisme Vlaanderen 
 l Raf Myncke – IDEA Consult
 l Toon Berckmoes – IDEA Consult
 l Cathy Cardon – IDEA Consult
 l Jacques De Meyer – Gemeente Kaprijke
 l Hannah Pector – Toerisme Oost-Vlaanderen
 l Bart Van Damme – Toerisme Meetjesland 
 l Luc Feusels – coördinator Plattelandscentrum Meetjesland 
 l Geert Van de Woestyne – directeur Streekplatform+ Meetjesland
 l Rebecca Van Rechem – coördinator Comeet
 l Bert Vermeire – coördinator Regionaal Landschap Meetjesland
 l Nick Mouton – schepen toerisme Lovendegem
 l Ariane Van Calenberghe – B&B Huis bij de Lieve
 l Annelies Crétel - Hotel Ter Heide
 l Lien Ysebaert - Toerisme Assenede
 l Kathleen Seynhaeve - Toerisme Sint-Laureins 
 l Annelies Van Laecke - Toerismebeleidcoördinator Aalter en Knesselare
 l Georges Allaert - Universiteit Gent

Interviews

Georges Allaert, Patrick Allegaert, Kathleen Barbier, Els Buelens, Jan De Keyser, Johan De Roo, Jacques De    
Meyer, Luc Feusels, Frank Geyssens =, Peter Geirnaert, Isabel Ginneberghe, Kurt Goethals, Marc Govaert, Aimé 
Heene, Patrick Huyghe, Eddy Matthys, Nick Mouton, Sylvia Matthys, Pol en Kathleen Mulier, Gaea Rijsselaere,  
Kathleen Seynhaeve, Wim Slabbaert, Koen Trenson, Ariane Van Calenberghe, Geert Van de Woestijne, Alain Van 
Ghyseghem, Eddy Van Holsbeke, Ann Van Kersschaever, Peter en Kathleen Van Massenhove, Gilbert Van Land-
schoot, Luc Van Ootegem, Rebecca Van Rechem, Christel Van Vooren, Willy Van Zandweghe, Bert Vermeire, 
Michel Verschaeve, Annick Willems
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Heerlijk ontbijten  
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Bijlage 2: Profielschetsen Vlaamse toerist

Op de volgende pagina’s wordt de profielschets opgenomen van de Vlaamse Toerist. De bron hiervan is de 
publicatie uit 2006 (Guidea) over het profiel van de Belgische Vakantieganger. 

Familie reiziger

Onderscheidende kenmerken 

 l Quality time doorbrengen met het gezin
 l Samen zijn met het gezin
 l Dingen doen waar anders geen tijd voor is
 l Voor alle leden van het gezin iets te bieden
 l Tijd en rust om te genieten van eenvoudige dingen
 l Rustig en rustgevend
 l Gezellig
 l Vriendelijk
 l Kindvriendelijk
 l Goede prijs/kwaliteitverhouding

Onderscheidende kenmerken in de perceptie van de Vlaamse Regio’s t.o.v. andere segmenten

 + Rustig en rustgevend
 + Vriendelijk 
 + Gastronomisch interessant

Sociodemografische kenmerken
 

 l De Familie Reiziger treffen we vaker aan bij de vakantiegangers tussen 40 en 49 jaar, maar minder vaak  
  in de categorie 18 tot 29 jaar en 60 jaar en ouder. 
 l De Familiereiziger komt vaker voor bij personen met een partner en inwo-nende kinderen; koppels  
  waarvan personen al het huis uit zijn of alleen-wonenden horen veel minder tot dit profiel
 l Familiereizigers komen veel vaker voor bij personen met kinderen; bijna een op vier onder hen beant- 
  woordt aan dit profiel

 

Rustige genieter

Onderscheidende kenmerken van de rustige genieter

 l Zich nergens zorgen over moeten maken
 l Tijd en rust om te genieten van de eenvoudige dingen
 l Alles op zich laten afkomen
 l Alles kan, niets moet
 l Genieten van samenzijn met familie en vrienden
 l Verdiende vakantie na drukke periode
 l Gezellig
 l Vriendelijk 
 l Rustig 
 l Toegankelijk
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Onderscheidende kenmerken in de perceptie van de Vlaamse Regio’s t.o.v. andere segmenten

 + Rustgevend
 + Toegankelijk
 + Gastvrij
 + Vriendelijke mensen
 + Kindvriendelijk
 + Quality time met het gezin
 + Weet wat hem te wachten staat
 + Goede hotels
 + Goede prijs/kwaliteitverhouding

Sociodemografische kenmerken

	 l De Rustige Genieters vormen weliswaar een klein segment, maar ze zijn wel heel gelijkmatig ver- 
  spreid over de verschillende lagen van de bevolking. 
	 l We treffen de Rustige Genieter vaker aan bij personen met een partner, maar waarvan de kinderen  
  al het huis uit zijn. 
	 l Het segment van de Rustige Genieter komt in dezelfde mate voor bij men-sen met kinderen als bij  
  mensen zonder kinderen.

 
Zorgeloze genieter

Onderscheidende kenmerken van de zorgeloze genieter

	 l Verdiend na een drukke periode
	 l Zalig nietsdoen
	 l Zich laten verwennen
	 l Luxe maakt vakantie geslaagd
	 l Alles op zich laten afkomen
	 l Genieten van eenvoudige dingen
	 l Genieten van samenzijn met familie of vrienden
	 l Luxueus
	 l Klassevol 
	 l Verfijnd
	 l Goede hotels
	 l Veel winkelmogelijkheden
	 l Interessant gastronomisch aanbod

Onderscheidende kenmerken in de perceptie van de Vlaamse Regio’s t.o.v. andere segmenten

 + Alles op zich laten afkomen
 + Zich volledig uitleven
 + Dingen doen waar men anders geen tijd voor heeft
 + Genieten van eenvoudige dingen
 - Iets bijleren over bestemmingen
 - Culturele horizon verbreden
 - Contact met lokale tradities en gewoonten
 - Veel musea
 - Geschikt voor ouderen
 - Geschikt voor kinderen
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Sociodemografische kenmerken

	 l De Zorgeloze Genieter duikt in alle leeftijdscategorieën op; ook de gezins-situatie lijkt op die van  
  de anderen.
	 l Er zijn geen verschillen tussen dit profiel en de andere wat betreft het al dan niet hebben van kin- 
  deren; als ze toch kinderen hebben is het vaker slechts 1 kind

Onafhankelijke ontdekker

Onderscheidende kenmerken van de onafhankelijke ontdekker

	 l Zelf actieve nieuwe dingen ontdekken
	 l Zich onderdompelen in andere, onbekende wereld
	 l Avontuur terugvinden
	 l Bijleren over bestemming
	 l Culturele horizon verbreden
	 l Verrassend
	 l Avontuurlijk
	 l Onderscheidend
	 l Onbekende bestemming
	 l Gevarieerd aanbod aan activiteiten
	 l Contact met andere mensen
	 l Contact met lokale tradities en gewoonten
	 l Sterk cultuur aanbod
	 l Interessante musea en bezienswaardigheden

Onderscheidende kenmerken in de perceptie van de Vlaamse Regio’s t.o.v. andere segmenten

 + Nieuwe dingen ontdekken
 + Culturele horizon verruimen
 + Verrassend
 + Onbekend
 + Veel bezienswaardigheden
 - Vriendelijk
 - Gastvrij
 - Traditioneel
 - Zich thuis voelen
 - Zich laten verwennen

Sociodemografische kenmerken

	 l De Onafhankelijke Ontdekker komt minder vaak voor bij vakantiegangers die ouder zijn dan 60  
  jaar; bij andere leeftijdscategorieën zijn er geen verschillen.
	 l De Onafhankelijke Ontdekker komt minder vaak voor bij personen met een partner en inwonende  
  kinderen en bij personen met een partner maar waarvan de kinderen het huis uit zijn
	 l De Onafhankelijke Ontdekker vinden we even vaak terug bij vakantiegangers met kinderen als  
  zonder kinderen; als kinderen duikt het profiel minder vaak op bij mensen met kinderen tussen 13  
  en 18 jaar.
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De Lieve
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Bijlage 3: Het toeristisch kernproduct

Het Meetjesland is een uitgesproken landelijke regio waar de open ruimte overweegt. Dit blijkt o.m. uit feit dat 
in het Meetjesland de bevolkingsdichtheid lager en de onbebouwde oppervlakte hoger is dan gemiddeld in 
Vlaanderen. Dit gegeven van buitengebied (open ruimte, natuur, landschap) vormt tegelijk de belangrijkste 
troef en uitdaging voor het Meetjesland. 

Landschap, open ruimte, natuur

Het Meetjesland wordt gekenmerkt door waardevolle cultuurlandschappen met daarbij een sterke verweven-
heid van natuurlijke en culturele elementen. In het Meetjesland wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 
verschillende landschaps-eenheden:

Krekengebied: Kreken getuigen van pogingen van de mens om terrein te veroveren op de zee. Het 
polderland rond de monding van de Westerschelde werd eeuwenlang geteisterd door dijkbreuken en 
overstromingen. Niet alle kreken zijn echter van natuurlijke oorsprong. 

Eigenlijke Meetjesland: Historisch gezien werden het centrale deel van wat nu het Meetjesland wordt 
genoemd gebruikt om vee te laten grazen. Vanaf de 13de eeuw werden deze gronden in cultuur ge-
nomen, onder meer door een aantal grote ontginningshoeven gesticht door adellijke heren, abdijen of 
hospitalen. De naam Meetjesland refereert uitdrukkelijk aan de weverij- en spinnerij-activiteiten die de 
basis vormden voor de textielnijverheid in deze regio. 

Veldengebied: De westelijke gelegen veldlandschappen zijn eerder arme gronden die historisch vooral 
gebruikt werden als graasland voor schapen en geiten. In de 18de en 19e eeuw volgde een syste-
matische herbebossing wat de basis vormde van bloeiende bosbouwbedrijven.

Kouter- en Bulkenlandschap: het open kouterlandschap in het zuiden verwijst terug naar het bekende 
drieslagstelsel. De percelen konden niet worden afgesloten, omdat ze toegankelijk moesten blijven 
voor het vee. Het gesloten karakter van de bulklandschappen is het gevolg van perceelrandbegroeiing 
i.f.v. waterafvoer en begrazing. 

In de Landschapsatlas10 wordt een overzicht gegeven van alle overblijfselen (zgn. relicten) uit vroegere tijd 
die getuigen van de wordingsgeschiedenis. Sommige relicten vormen echter ‘complexen die historisch en ge-
netisch samen horen en een ensemble vormen’. Dergelijke ensembles worden ankerplaatsen genoemd. In 
Meetjesland vinden we volgende ankerplaatsen:

	 l Krekengebied Sint-Jan in Eremo (Sint-Laureins)
	 l Noorddijk / Langedijk (Sint-Laureins en Assenede)
	 l Krekengebied Assenede (Assenede)
	 l Domein Het Leen (Eeklo / Waarschoot / Zomergem)
	 l Lembeekse bossen (Waarschoot / Kaprijke)
	 l Burkel, Kallekensbossen en Koningsbos (Maldegem)
	 l Drongengoedbos (Knesselare)
	 l Heidegebied Hoogveld (Aalter)
	 l Schoonbergbos en Vortebossen (Aalter)
	 l Kasteeldomein Poeke (Aalter)
	 l Kraenepoel en Makettebossen (Aalter)
	 l Vinderhoutse bossen (Nevele / Lovendegem)

10 De landschapsatlas is een inventaris van alle landschapskenmerken met erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) relevant zijn. Zowel 
puntvormige, lijnvormige als vlakvormige relicten van bovenlokaal belang werden gebiedsdekkend gekarteerd.
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Naast de open ruimte en het landschap is ook de natuurlijke kwaliteit van het Meetjesland een belangrijke 
toeristische troef. Vanuit toeristisch-recreatief oogpunt vormen het noordelijke Krekengebied en het zuidelijke 
Houtland zonder twijfel de belangrijkste structuren in het Meetjesland. De actieve beleving van het landschap 
en de natuur, vooral via fietsen of wandelen, is de grootste toeristische troef van de streek.

Krekengebied: open polderlandschap met kreken en dijken die aansluiting vindt in Zeeuws-Vlaanderen 
en het Waasland. Wat betreft beleving dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het Krekenge-
bied St-Laureins en het krekengebied Assenede. Het Leopoldskanaal vormt a.h.w. de zuidelijke grens.

Bossengordel: gekenmerkt door restanten van boscomplexen (Burkel – Drongengoed – Bellemse 
bossen – het Leen – Lembeekse bossen). Het Drongengoed is het grootste aaneengesloten boscom-
plex in Oost-Vlaanderen. 

Naast de waardevolle cultuurlandschappen zoals net beschreven zijn er ook verschillende natuurlijke en cul-
turele elementen die getuigen van de geschiedenis van de streek. Het betreft onder meer kerken, kapellen, 
kastelen, abdijen, hoeves, molens, dijken, kanalen, grenspalen en ander onroerend erfgoed. Ook waardevol 
zijn de kleine landschapselementen die verspreid over het Meetjesland te vinden zijn, zoals veedrinkpoelen, 
hagen, houtkanten en hoogstamboomgaarden. 

Fietsen

Sinds 2006 beschikt het Meetjesland over een recreatief fietsnetwerk van 790 km fietspaden. Dit is een be-
langrijke troef voor het Meetjesland, maar is niet langer een competitief voordeel tegenover andere Vlaamse 
Regio’s. Er wordt continu gewerkt om dit product te verbeteren en te commercialiseren via netwerkkaarten, 
routeplanners, fietsboxen…

Naast het fietsnetwerk heeft Meetjesland ook 10 bewegwijzerde, lusvormige fietsroutes. In 2010 waren voor 
zeven routes ook GPS-gegevens beschikbaar, zoals ‘De Kreken Spreken’ en ‘De Lieve Vertelt’. In 2011 wordt 
in samenwerking met partners gewerkt aan themaroutes geënt op het fietsnetwerk (biodiversiteit in de 
bossengordel, de Kunst- en Poëzieroute en Sp(r)aakmakers over bekende streekwielrenners). Verder tekende 
Bloso in het Meetjesland twee bewegwijzerde mountainbikeroutes uit en passeren er vijf LF-fietsroutes door 
Meetjesland, waaronder de Vlaanderen Fietsroute.

Verspreid over het Meetjesland dragen vijfentwintig logies en horecazaken het kwaliteitslabel ‘fietsvriendelij-
ke uitbating’11.  In het promotionele netwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen worden ook zeven locaties in het 
Meetjesland opgenomen waar fietsen gehuurd kunnen worden.

Tot slot organiseren Natuurpunt en Partners Meetjesland, de Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en het 
Regionaal Landschap Meetjesland al aantal jaren een Meetjeslandse Gordel, met het accent op natuur. 

Wandelen

Naar analogie met de fietsnetwerken wordt in Vlaanderen ook gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting 
van wandelnetwerken. Via de gemeente Aalter wordt er aangesloten op het wandelnetwerk Bulskampveld, 
dat meer dan 120 km en 110 knooppunten omvat en grotendeels in de provincie West-Vlaanderen ligt. In 
2011 wordt een tweede wandelnetwerk gecreëerd: het wandelnetwerk Krekengebied. Hier wordt aansluiting 
gezocht met Nederland. 

Het Meetjesland beschikt ook over elf lusvormige wandelroutes, samen goed voor ruim 100 km. Deze beweg-
wijzerde landschapsroutes garanderen een wandeling over rustige en veilige, vaak onverharde en autovrije 
wegen door een natuurlijk landschap. Van elke route bestaat een brochure met een gedetailleerde kaart, een 
routebeschrijving en praktische informatie. 

11 Dit label wordt uitgereikt door Toerisme Vlaanderen en garandeert onder meer ruime openingsuren tijdens het toeristisch seizoen en een 
beperkte afstand tot fietsroute, -netwerk of LF route. Deze uitbatingen beschikken ook over uitgebreide toeristische informatie, een fietsrepara-
tieset en EHBO-kit.
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Te zien en te beleven

Het onroerend erfgoed in het Meetjesland is subtiel verweven in het landschap. Het betreft onder meer 
waardevolle dorpskernen (Watervliet, Kaprijke); kerken en abdijsites (Priorij OLV Ten Hove in Waarschoot); 
kastelen (Evergem, Lovendegem, Aalter…); molens (Pietendriesmolen…); hoeves (Huysmanhoeve, Drongen-
goedhoeve, Papinglo); industrieel erfgoed (textielfabrieken, oude trein- en tramstations…) en andere ken-
merkende gebouwen ( Godshuis in Sint-Laureins…).

Het Meetjesland telt dertien kleinschalige musea/collecties. Het betreft heemkundige (Bardelaere, Rietgaver-
stede…) of gespecialiseerde collecties (Canadamuseum, Stoomcentrum…). De collecties zijn veelal privébezit 
en slechts beperkt publiek ontsloten. Daarnaast zijn er ook een aantal streekbezoekerscentra met een museale 
functie, zoals de Huysmanhoeve en de Drongengoedhoeve. In het commerciële circuit zijn er in de streek een 
tiental kunstgalerijen. 

Verspreid over het Meetjesland werden al een tiental kunstwerken geplaatst in het kader van een Kunst- en 
Poëzieroute. Op termijn moet een fietsroute de verschillende punten met elkaar verbinden. 

Verschillende genootschappen inventariseren immaterieel erfgoed zoals dialecten, verhalen, liedjes, gebrui-
ken, recepten en vergeten gewassen en organiseren activiteiten voor een divers publiek. Thema’s zijn onder 
meer de grenssmokkel, strapatsen van bekende dorpsfiguren, de wereldoorlogen, satirische liederen, my-       
thische verhalen, het alledaagse leven op de boerderij, traditionele streekgerechten… Het krulbollen wordt 
als echte Meetjeslandse volkssport beschouwd. Verspreid over de regio zijn er meerdere krulbolbanen. In Mal-
degem bevindt zich het André Trenson stadion, met 6 binnenbanen en 30 buitenbanen. In de Doornzelemolen 
in Evergem is er een tentoonstelling over Krulbollen vroeger en nu.  

Er is een gevarieerd aanbod aan evenementen in de regio, waarvan aantal culturele festivals en evenementen 
met regionale uitstraling, zoals de Balloonmeeting in Eeklo. Erfgoedevenementen hebben een eerder lokaal 
bereik maar bieden wel couleur locale voor toeristen die in de streek verblijven: de Pierlalastoet in Ursel, de 
Sinksenstoet in Nevele, de Europese Spelen voor traditionele sporten in Doornzele, de Trekpaardenshow in 
Evergem of de Poekefeesten in Aalter.

Verder is er beperkte mate watertoerisme (4 jachthavens, aanlegsteigers voor boten), wellness (in hotels en 
wellnesscentra) en sportieve recreatie (watersport in de Boerekreek, bowling, manège, minigolf, ijspiste, sport-
vissen, zwembaden, speeltuinen), alsook survivaltochten, ballonvaarten, huifkartochten, een kinderboerderij 
en een publieke tuin (Tuinen van Adegem). Een gemis in de regio is dat er nergens een plek is waar mensen 
in open lucht en op een veilige verantwoorde en toegelaten manier kunnen zwemmen. Bezoekers worden 
hiervoor doorverwezen naar locaties buiten de regio, zoals Cadzand, de Blaarmeersen, de Braakman of Wach-
tebeke.

Streekproducten en streekgastronomie

Er zijn enkele horecaclusters, o.a. in Nevele, Eeklo, Kaprijke en Zelzate. Er zijn in de streek ook enkele horecaza-
ken met naam en faam, zoals ‘t Aards Paradijs in Merendree (groenten), Elckerlijc in Maldegem (barbecuespe-
cialist Peter De Clercq) en landgoed Den Oker in Zomergem. 

Typische streekproducten uit het Meetjesland zijn onder meer paling (Krekengebied), mosselen (Assenede), 
garnalen (Boekhoute), jenever (Van Hoorebeke), bier (Van Steenberge, Augustijn), cuberdons (Eeklo), specu-
loos (Lembeke en Eeklo) en nougat (Nevele). Sinds  2007 is er met ‘Mmm…eetjesland’ een overkoepelend label 
voor alle ambachtelijke hoeve- en streekproducten. 
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Logeren in het Meetjesland
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Bijlage 4: Logiesaanbod

Sinds 2002 brengen de provinciale toeristische organisaties in het kader van het Steunpunt Toerisme en Re-
creatie het logiesaanbod in kaart, met als ijkmoment 01 juli van het desbetreffende jaar. In deze inventarisatie 
worden tweede verblijven niet opgenomen. 

Totaal aantal logiesuitbatingen

Tussen 2002 en 2009 is het aantal logiesuitbatingen opvallend gestegen: van 55 in 2002 naar 84 in 2009. De 
groeidynamiek manifesteert zich voornamelijk bij de hotels en gastenkamers. Zeven gemeenten staan voor 
88% van de totale toeristische capaciteit in het Meetjesland. Aalter, Maldegem en Sint-Laureins kennen de 
grootste concentratie van uitbatingen, naast Zelzate, dat vooral appelleert aan zakelijk verblijf (haven). Tot slot 
vallen ook Eeklo, Evergem en in mindere mate Kaprijke op. In totaal waren er in 2009 2.023 bedden beschik-
baar, verspreid over hotels (808), gastenkamers (84), vakantiewoningen (124), campings (470) en verblijven 
voor (doel)groepen (546). 

Hotels

Hotels vinden we voornamelijk aan de rand van de industriegebieden of in de buurt van grotere steden, zo-
als in Aalter, Maldegem en Zelzate. De laatste jaren zijn enkele nieuwe hotels geopend die de voor de streek 
kenmerkende kleinschaligheid overstijgen en zich in het hogere segment positioneren (Cleythil, Godshuis…).

Bron: Toerisme Oost-Vlaanderen
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2002 2009



68

Gastenkamers

Tussen 2002 en 2009 is het aantal gastenkamers in Meetjesland verdubbeld, van 9 naar 18. In 2009 boden ze 
samen 33 kamers aan, goed voor een capaciteit van 84 bedden. Verschillende gemeenten hebben geen of 
weinig gastenkamers (Assenede, Kaprijke, Zelzate en Zomergem 0, Eeklo en Evergem 1, Aalter, Knesselare, 
Maldegem, Sint-Laureins en Waarschoot 2, Lovendegem en Nevele 3). 

Huurvakantiewoningen

Tussen 2002 en 2009 is het aantal huurvakantiewoningen in Meetjesland nauwelijks toegenomen, van 13 naar 
14. In 2009 boden deze 14 huurvakantiewoningen samen 16 verhuureenheden aan, goed voor een capaciteit 
van 124 bedden. De 14 huurvakantiewoningen zijn allemaal terug te vinden in 5 gemeenten: Maldegem (5), 
Assenede (4), Sint-Laureins (3), Knesselare (1) en Nevele (1).

Campings

Tussen 2002 en 2009 is het aantal campings in Meetjesland stabiel gebleven op 4 inrichtingen. Samen bie-
den deze campings 424 plaatsen aan, waarvan 130 toeristische plaatsen. De campings in Meetjesland zijn 
gesitueerd in Aalter (1), Kaprijke (1) en Sint-Laureins (2).

Logies voor doelgroepen

Tussen 2002 en 2009 is er één logies voor doelgroepen bijgekomen. De 10 inrichtingen zijn samen goed voor 
546 bedden. Twee gemeenten tellen elk 3 logies voor doelgroepen (Eeklo en Evergem) en 4 gemeenten heb-
ben elk 1 logies voor doelgroepen (Aalter, Maldegem, Nevele en Sint-Laureins). In Maldegem is de enige jeugd-
herberg in Meetjesland gesitueerd (Die Loyale, 22 kamers, 74 personen).

Zwerfwagenparkings

Zwerfwagenparkings tot slot zijn te vinden in Eeklo aan de jachthaven, in Aalter aan de afrit E40 en aan fiets-
knooppunt 81 in Bellem.

Logiesdecreet

Sinds begin 2010 is het nieuwe logiesdecreet van toepassing. Dit logiesdecreet is opgevat als een samen-
hangend en overkoepelend wetgevend kader voor alle vormen van commercieel-toeristisch logies. Naast 
een duidelijk vergunningstelsel komt er ook een nieuw, eenvormig classificatiesysteem met sterren voor alle 
vergunde logiescategorieën. Het decreet definieert vijf categorieën van toeristische logies: hotels, open-
luchtrecreatieve terreinen, gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies. Uitbaters van gastenka-
mers, hotels, openluchtrecreatieve terreinen en vakantielogies met meer dan 2 kamers of plaatsen en voor 
meer dan 8 toeristen moeten nu verplicht een vergunning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. Elk vergund 
logies krijgt ook een sterrenclassificatie. Toerisme Vlaanderen neemt hen, met vermelding van deze ster-
ren, op in de binnen- en buitenlandse promotie. Vakantiewoningen en alle andere logies zijn verplicht zich 
aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. Deze vergunningen kunnen vrijwillig een vergunning aanvragen 
bij Toerisme Vlaanderen, waardoor ze een sterrenclassificatie krijgen en gepromoot worden door Toerisme 
Vlaanderen.
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Bijlage 5: De toeristisch vraag Meetjesland

Bij de beschrijving van de actuele toeristisch-recreatieve vraag wordt een onderscheid gemaakt tussen ener-
zijds dagtoerisme en anderzijds verblijfstoerisme. Verblijfstoerisme wordt gegenereerd door toeristen van bin-
nen of buiten de regio, die hetzij met recreatief, hetzij met een zakelijk doel in het Meetjesland overnachten. 

Verblijfstoerisme

Aankomsten

In totaal werden in 2010 in Meetjesland 47.821 aankomsten12 geregistreerd in hotels en gastenkamers13. Sinds 
2006 is het aantal aankomsten in Meetjesland jaarlijks gegroeid met gemiddeld bijna 30%. De grootste stijging 
voltrok zich tussen 2006 en 2008. Desondanks blijven deze aantallen bescheiden in vergelijking met nabij 
gelegen Groene Regio’s: het Brugse Ommeland telde in 2010 71.582 aankomsten, de Leiestreek 155.441, het 
Waasland 53.819. 

In 2010 kwam 50% van de aankomsten14  uit België, gevolgd door Nederland (20,3%), Duitsland (10,9%), 
Frankrijk (6,2%), het Verenigd Koninkrijk (3,1%) en een hele reeks andere landen. In 2010 herstelt het 
toerisme zich van de crisis van 2009. In absolute cijfers valt de grootste groei op te tekenen bij de Belgen 
(van 17.155 naar 23.917 of +6.762), de Nederlanders (van 6.480 naar 9.719 of +3.923) en de Duitsers (van 
3.446 naar 5.196 of +1.750). België en Nederland zijn de belangrijkste geografische markten.

Als we kijken naar het verblijfsmotief, is er een onderscheid tussen leisure (vakantie en ontspanning) en 
zakelijk verblijf. Leisure neemt de hoofdmoot met 63% van de aankomsten. Voor leisure komen respec-
tievelijk Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in het vizier als bijkomende markten. Van de 
zakelijke verblijven komt MICE-reizigers voor het grootste deel uit België (58%). Voor andere beroeps-
doeleinden is dat slechts 44%.

Campings stonden in 2010 in voor 1.912 aankomsten. Het overgrote deel komt uit België en Nederland: 
respectievelijk 35,3% en 33,6%. Daarna volgen op grote afstand Frankrijk (7,7%), het Verenigd Konink-
rijk (7,2%) en Duitsland (5,0%). Logies voor (doel)groepen stonden in 2010 in voor 10.085 aankomsten. 
Deze zijn voor het overgrote deel afkomstig uit België (87,6%), op grote afstand gevolgd door Frankrijk 
(3,8%), het Verenigd Koninkrijk (2,6%) en Duitsland (2,3%). Nederland is slechts beperkt vertegenwoor-
digd (1,7%). Als we naar de trend kijken sinds 2006, stellen we vast dat de Belgische markt stabiel blijft 
en vooral de Engelse en Franse markt groeien. 

Als we kijken naar de verdeling per maand bij de grootste markten, stellen we een duidelijke zomer-
trend vast. Twee kleinere pieken in april-mei en september-oktober worden grotendeels veroorzaakt 
door Belgische bezoekers, in de lente beperkt ondersteund door de Nederlanders.

12 Het aantal aankomsten komt grosso modo overeen met het aantal verblijfstoeristen. Met dat verschil dat elke toerist als een ‘aankomst’ wordt 
geteld telkens hij of zij een nieuwe logiesaccommodatie benut. Een voorbeeld: trekkerss kunnen meerdere aankomsten genereren tijdens één 
vakantie, door te verblijven in verschillende logiesinrichtingen. Het volume aan overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten die met 
de geregistreerde aankomsten gepaard gaan (bron: Toerisme Toerisme Vlaanderen)
13 Gastenkamers, indien ze over 4 kamers of meer beschikken (hotels), of indien ze over minder dan 4 kamers beschikken maar wel vergund zijn. 
Beide vormen ressorteren onder de hotels.
14 Overnachtingscijfers van de sterk groeiende sector van de gastenkamers en huurvakantiewoningen zitten niet of nauwelijks vervat in deze 
officiële statistieken.
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Overnachtingen op basis van Economie

Het aantal overnachtingen in het Meetjesland is tussen ‘05 en ‘09 sterker gestegen in vergelijking met andere 
Vlaamse Regio’s. In het Meetjesland gebeurt in 2009 ca. 60% van het totaal aantal overnachtingen uit recreatief 
motief. Het aandeel van het zakelijk toerisme ligt in het Meetjesland beduidend hoger in vergelijking met de 
Vlaamse Regio’s. 

Bron: Toerisme in Cijfers 2009, bewerking IDEA Consult

Totaal 72.876 103.442 +9,2% 8.013.142 8.580.627 +1,7%

 Meetjesland Vlaamse Regio’s

 2005 2009 % 2005 2009 %

 47.278 63.735  6.493.519 6.978.322
Ontspanning en vakantie   +7,8%   +1,8% 
 (64,87%) (61,61%)  (81,04%) (81,33%)

 803 8.501  635.588 757.216
   +80,4%   +4.5% 
 (1,10%) (8,22%)  (7,93%) (8,82%)

Conferentie, congres 
en seminarie

 24.795 31.206  884.035 845.089
   +5,9%   -1,1% 
 (34,02%) (30,17%)  (11,03%) (9,85%)

Andere 
beroepsdoeleinden

algemeen totaal
België
Nederland

Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
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België (vnl. Vlaanderen) heeft als herkomstland tussen 2005 en 2009 aan belang gewonnen voor het 
Meetjesland; proces heeft zich sterker gemanifesteerd in vgl met andere Vlaamse Regio’s. Aandeel van an-
dere markten (buiten B, Ndl, Fr, D en VK) is tussen 2005 en 2009 nagenoeg stabiel gebleven, zowel in het 
Meetjesland als in de Vlaamse Regio’s.

Bron: Toerisme in Cijfers 2009, bewerking IDEA Consult

Van alle overnachtingen door Belgen gebeurt in 2009 ca. 70% van de overnach-tingen vanuit een leisure mo-
tief. Ook Nederland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk tonen vergelijkbare percentages. Slechts 30% van het 
totaal aantal overnachtin-gen door Duitsers kon in 2009 toegeschreven worden aan ontspanning en vakantie. 

Bron: Toerisme in Cijfers 2009, bewerking IDEA Consult

Totaal # overnachtingen 72.876 103.442  8.013.142 8.580.627 

 Meetjesland Vlaamse Regio’s

 2005 2009 % 2005 2009 %

 37.367 61.842  4.142.707 4.797.953
België   +13,4%   +3,7% 
 (51,27%) (59,78%)  (51,70%) (55,92%)

 8.053 14.352  1.746.223 1.809.094
Nederland   +15,5%   +0,9% 
 (11,05%) (13,78%)  (21,79%) (21,08%)

 8.843 9.070  660.007 558.698
Duitsland   +0,6%   -4,1% 
 (12,13%) (8,77%)  (8,24%) (6,51%)

 3.307 5.494  395.360 403.310
Frankrijk   +13,5%   +0,5% 
 (4,54%) (5,31%)  (4,93%) (4,70%)

 7.648 2.258  394.459 356.850
Verenigd Koninkrijk   -26,3%   -2,5% 
 (10,49%) (2,18%)  (4,92%) (4,16%)

Ontspanning en vakantie 42.826 9.585 2.826 3.875 1.465
 (69,25%) (66,79%) (31,36%) (70,53%) (64,88%)

Meetjesland (2009) België Nederland Duitsland Frankrijk VK

Conferentie, congres en seminarie 3.914 1.895 949 252 202
 (6,33%) (13,20%) (10,46%) (4,59%) (8,95%)

Andere beroepsdoeleinden 15.102 2.872 5.295 1.367 591
 (24,42%) (20,01%) (58,38%) (24,88%) (26,71%) 

Totaal 61.842 14.352 9.070 5.494 2.258
 (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)
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Totaal  72.876 103.442 9,2% 8.013.142 8.580.627 +1,7%
 (100%) (100%)  (100%) (100%)

 Meetjesland Vlaamse Regio’s

 2005 2009 % 2005 2009 %

 39.094 65.607  2.478.540 2.886.141
Hotels   +13,8%   +3,9% 
 (53,64%) (63,42%)  (30,93%) (33,64%)

 5.691 6.917  943.948 1.102.286
Campings   +5,0%   +4,0% 
 (7,81%) (6,69%)  (11,78%) (12,85%)

 0 0  2.348.889 2.113.741
Vakantieparken   +0,0%   -2,6% 
 (0,00%) (0,00%)  (29,31%) (24,63%)

 28,091 30.918  2.241.765 2.478.459
Doelgroepen   +2,4%   +2,5% 
 (38,55%) (29,89%)  (27,89%) (28,88%)

Tussen 2005 en 2009 is het aantal overnachtingen in hotels in het Meetjesland sterk toegenomen (capaciteit-
suitbreiding). Logies voor doelgroepen genereren in 2009 ongeveer 30% van het totaal aantal overnachtingen. 
In officiële statistieken geen cijfers over individuele huurvakantiewoningen en gastenkamers. 

Bron: Toerisme in Cijfers 2009, eigen bewerking

Ca. een derde (33%) van het totaal aantal overnachtingen in het Meetjesland gebeuren in juli en augustus sa-
men. Nog eens 37% gebeurt in maanden april/mei en september/oktober. Spreiding over verschillende maan-
den is sterk vergelijkbaar met Vlaamse Regio’s.

Bron: Toerisme in Cijfers 2009, eigen bewerking
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Dagtoerisme

Dagtoerisme maakt een groot aandeel uit van het toerisme in het Meetjesland en is vooral belangrijk voor 
bestedingen in cafés, restaurants en attracties. Hoe groot dit aandeel is in het Meetjesland is niet eenvoudig 
uit te maken, daar veel vormen van dagrecreatie zoals wandelen en fietsen, niet altijd geregistreerd worden 
en daardoor moeilijk meetbaar zijn. Over een aantal aspecten, zoals het bezoek aan attracties en de verkoop 
van wandel- en fietskaarten, zijn wel cijfers beschikbaar. Deze zijn evenwel niet uit te splitsen over verblijfs- en 
dagtoerisme. 

Attracties

Attracties kunnen bijdragen aan de reason to come, de reden waarom men een bepaalde bestemming 
bezoekt. In het Meetjesland is de autonome aantrekkingskracht van de attracties evenwel zeer bescheiden. 
Om opgenomen te worden in de attractiebarometer van het Steunpunt Toerisme en Recreatie moet een at-
tractie, naast nog andere voorwaarden, minimum 5.000 bezoekers tellen op jaarbasis. 

In het Meetjesland zijn dergelijke attracties de uitzondering. Op initiatief van Toerisme Oost-Vlaanderen 
werden op basis van deze methodologie 13 grote en kleinere attracties bevraagd. De belangrijkste attractie 
wat betreft bezoekersaantallen is het Provinciaal Domein het Leen: in de periode tussen 2002 en 2009 ligt het 
gemiddeld aantal bezoekers per jaar voor het hele domein op ca. 130.000. Slechts twee attracties vallen in de 
categorie van 15.000 tot 20.000 bezoekers (Provinciaal Bosinfocentrum Het Leen en het Stoomcentrum). Het 
Canadamuseum zou meer dan 50.000 bezoekers per jaar aantrekken, maar deze cijfers worden niet officieel 
geregistreerd. Alle andere attracties zijn kleinschaliger van opzet en bereik.

Voor de jaren 2006-2009 beschikt Toerisme Oost-Vlaanderen over de bezoekersaantallen van al de bevraagde 
attracties. Vergelijken we 2009 met 2006, dan merken we een lichte stijging in het globale bezoekersaantal. 
De stijging is het sterkst bij musea en bezoekerscentra waar de klemtoon ligt op ‘vroeger’, het verhaal van het 
verleden, de volkscultuur en ambachten.

Verkoopcijfers routes

De verkoopcijfers van de routebrochures en fietsnetwerkkaarten geeft een eerste indicatie van het succes van 
de fiets- en wandelproducten. Hoeveel fietsers/wandelaars daadwerkelijk (een deel van) het traject hebben 
aangedaan, wordt hiermee echter niet in kaart gebracht. Evenmin weten we of het recreanten uit de regio dan 
wel toeristen van buitenaf betreft.

Op 4 jaar tijd (2006-2009) werden ruim 50.000 kaarten verkocht van het fietsnetwerk Meetjesland. Binnen 
het aanbod van fietsroutes zien we de opkomst van thematochten. In vergelijking met 2000 worden in 2009 
amper nog een derde van het aantal afzonderlijke fietsroutes verkocht. Sinds eind 2008 biedt Toerisme Oost-
Vlaanderen evenwel drie fietsboxen aan (Trap Mee/Door/Uit) met elk een selectie van 10 routes voor specifieke 
doelgroepen. Tellen we de routes in de boxen mee, dan zien we dat een klassiek product door deze gerichte 
marktbenadering als het ware een nieuw elan krijgt en een deel van de daling weet te compenseren.

De verkoop van wandelkaarten is in absolute cijfers beduidend lager dan de verkoop van fietskaarten: jaarlijks 
worden er om en bij de 2.500 wandelkaarten verkocht. Opvallend is dat de verkoop van afzonderlijke wan-
delkaarten niet is gedaald sinds de introductie van de wandelboxen in 2007.
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