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Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

VOORWOORD
Het toeristisch-recreatieve aanbod in Oost-Vlaanderen verder uitbouwen en
efficiënt promoten, en zo het welzijn van burgers én ondernemers bevorderen:
ook in 2018 was het dé missie van Toerisme Oost-Vlaanderen. Toerisme is veel meer
dan louter vrijetijdsbesteding. Ook in Oost-Vlaanderen levert het een belangrijke
bijdrage aan de economie en de tewerkstelling. Niet alleen de lokale bevolking en
de toeristische sector zelf hebben baat bij een kwaliteitsvol toeristisch-recreatief
aanbod, ook bedrijven in andere sectoren halen een deel van hun return uit de
bestedingen van de toerist-recreant.
Samenwerking is een cruciale factor voor succes, ook in toerisme. Daarom
bundelde Toerisme Oost-Vlaanderen bij de ontwikkeling van nieuwe producten
en acties ook in 2018 de krachten met toeristische en andere ondernemers in de
provincie. Door sàmen verder te bouwen aan het toeristische imago van OostVlaanderen maken we onze steden en groene regio’s ook sociaal-economisch
aantrekkelijker voor bewoners en ondernemers.
Dit alweer stevig gevulde jaarverslag zet al onze activiteiten en projecten van 2018
op een rijtje. Naar gewoonte pakten we uit met enkele toeristisch-recreatieve
producten en campagnes die Oost-Vlaanderen verder in de kijker zetten als een
provincie met een waaier aan mogelijkheden voor dag- en verblijfstoeristen.
Fietsers en wandelaars konden op pad met nieuwe belevingsgidsen en fiets- en
wandelbrochures, en natuurlijk opnieuw met twee edities van StapAf, met bijna
70.000 abonnees ons absolute paradepaardje. Omdat toerisme van iedereen is,
maakten we in 2018 StapAf+, een eenmalige editie van ons magazine voor mensen
met een beperking. Fiets- en wandelroutes waarbij zowel het parcours als een
aantal eet-, drink- en slaapgelegenheden onderweg vlot toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers stonden centraal.
Ook onze dienst sectorwerking leverde in 2018 weer belangrijk werk ter
ondersteuning van toeristische ondernemers in Oost-Vlaanderen. Er waren
naar jaarlijkse gewoonte infomomenten en infodagen voor logiesondernemers,
sectormomenten, en een inspiratiedag en infodag voor groepen. De MICEconsulente bleef verder onze provincie promoten als aantrekkelijke locatie voor
meetings, congressen en incentive reizen, en in augustus verwelkomden we de
nieuwe projectcoördinator die zal werken aan het ondersteunen en stimuleren van
gastvrij toeristisch onthaal.
Tevens belangrijk zijn onze hefboomprojecten, waarmee we met Europese,
Vlaamse of provinciale steun extra inzetten op de ontwikkeling en promotie van
toerisme in Oost-Vlaanderen en haar regio’s.
We bouwden ook verder aan ons onlineverhaal, vandaag een onmisbaar deel
van onze werking. Onze websites blijven erg goed scoren: in 2018 noteerden
we liefst 1,6 miljoen bezoekers, 21% meer dan een jaar eerder. Alle campagnes
kregen opnieuw een onlineluik, waarvoor we niet alleen zelf inspirerende
content ontwikkelden maar ook ambassadeurs en influencers inzetten. En onze

socialemediakanalen Facebook en Instagram kunnen intussen rekenen op een
stevige – en bijzonder actieve – fanbase: onze Facebookposts leverden in 2018
meer dan 31.000 likes op, Instagram noteerde bijna 9.000 posts.
Dat al onze initiatieven mooie resultaten opleveren, blijkt ook uit andere cijfers.
Zo vonden ruim 245.000 publicaties van Toerisme Oost-Vlaanderen hun weg
naar geïnteresseerde toeristen, worden naar schatting telkens 66.000 fiets- en
wandeltochten ondernomen met StapAf bij de hand, en groeide ook onze
sectorwebsite spectaculair met bijna 23.000 bezoekers in 2018. Voor wie
www.sector.tov.be nog niet mocht kennen: hier vindt u alle beleids- en
cijfergegevens over toerisme in Oost-Vlaanderen. Neem zeker eens een kijkje!
Dank aan iedereen die ook in 2018 meehielp om Oost-Vlaanderen toeristisch nog
aantrekkelijker te maken: de collega’s van de deputatie en de Provincieraad voor
hun medeondersteuning van onze initiatieven, en alle medewerkers van Toerisme
Oost-Vlaanderen.

Leentje Grillaert
Gedeputeerde voor toerisme
Eddy Couckuyt
Uittredend voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen
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DEEL 1:
ALGEMENE WERKING

1. KERN VAN DE ORGANISATIE
In opdracht van de Provincie en in partnerschap met alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten en andere publieke en private
actoren, bouwt Toerisme Oost-Vlaanderen vzw de provincie uit tot een volwaardige toeristisch-recreatieve bestemming.

1.1 MISSIE
Toerisme Oost-Vlaanderen wil het welzijn en de welvaart van de Oost-Vlaming, burger én ondernemer, bevorderen door dagen verblijfstoerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen en te promoten.
Toerisme Oost-Vlaanderen positioneert zich hierbij niet alleen als realisator maar ook als partner van de toeristische sector.
Toerisme Oost-Vlaanderen wil ambassadeur zijn voor toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen.

1.2 VISIE
Toerisme Oost-Vlaanderen wil (mee)werken aan de creatie en de promotie van duurzame en kwaliteitsvolle toeristischrecreatieve producten in Oost-Vlaanderen, met respect voor de identiteit van haar regio’s. Innovatie en creativiteit zijn hierbij
belangrijke accenten. Om een betrouwbare partner en goede ambassadeur te zijn, wil Toerisme Oost-Vlaanderen de nodige
expertise en kennis vergaren en deze ook gebruiken.

1.3 STAKEHOLDERS
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor:
• de 'consument': (potentiële) toeristen en recreanten
- individueel en in groepsverband
- uit binnen- en (beperkt) buitenland
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor én met:
• de 'sector': organisaties en bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector en flankerende sectoren (landbouw, natuur,
cultuur, …)
• openbare en semi-openbare besturen op verschillende niveaus;
de samenwerking met lokale besturen neemt hier een centrale plaats in.

1.4 ONS PRODUCT
De provincie Oost-Vlaanderen wordt ingedeeld in vijf
toeristische regio’s: Vlaamse Ardennen, Meetjesland,
Waasland, Leiestreek (provinciegrensoverschrijdend
met West-Vlaanderen) en Scheldeland
(provinciegrensoverschrijdend met Antwerpen).
Daarnaast is er de kunststad Gent, centraal gelegen
in de provincie.
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2. BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN 2014-2019
In het kader van de beleids- en beheercyclus van de Provincie werden beleidsdoelstellingen en actieplannen uitgewerkt voor
Toerisme Oost-Vlaanderen voor de periode 2014-2019.

BELEIDSDOELSTELLING 1
Stimuleren van en zorgen voor de uitbouw van de provincie als volwaardige bestemming voor dag- en verblijfstoerisme
(individueel en in groepsverband) én voor recreatie (eigen bevolking) op een duurzame en kwaliteitsvolle manier.
1. Ontwikkelen van duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten
• verdere uitbouw van routeproducten (waaronder wandelnetwerken) en optimalisering van het aanbod van routes met nadruk op fietsen en wandelen
• opwaardering (verhogen van veiligheid, comfort en belevingswaarde) van de routeproducten en verhoging van de return on
investment
- via aanvullende infrastructuur (bv. rustpunten of toegangspunten) of diensten
- via ontwikkeling van themaroutes of digitale en innovatieve producten
• kwaliteitsverbetering en –behoud van de routeproducten
• integrale projectontwikkeling rond toeristisch sterke thema’s of troeven (bv. Ronde van Vlaanderen, streekproducten, sierteelt, water en nautisch erfgoed, kunst en cultuur, streekproducten, …)
2. Ondersteunen, adviseren, informeren en stimuleren van de toeristisch-recreatieve sector tot duurzame, kwaliteitsvolle
en vernieuwende toeristisch-recreatieve productontwikkeling
Verdere uitbouw van de cel sectorwerking met consulenten die de volgende taken opnemen:
• advies aan ondernemers, organisaties en partners bij bedrijfsvoering, productontwikkeling, marketing en communicatie,
specifieke problematieken (bv. startersadvies, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaam ondernemen)
• uitbouwen netwerking met organisaties en bedrijven; optreden als ambassadeur en draaischijf voor toerisme en recreatie in
Oost-Vlaanderen
• uitbouwen, stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden met en tussen toeristische ondernemers en publieke
partners om kwaliteitsvolle productontwikkeling en promotie te stimuleren
• organisatie van inspiratiedagen, vormings- en infomomenten, ontmoetingsmomenten, … voor de brede toeristische sector
• organisatie van jaarlijkse infodag voor socio-culturele verenigingen met betrekking tot het aanbod van dagtrips voor groepen
• uitbouw van een sectorplatform dat communicatie, kennisuitwisseling en samenwerking met en tussen toeristische actoren
moet bevorderen en kwaliteitsvolle productontwikkeling en marketing moet stimuleren
3. Coördineren en ondersteunen van de toeristische werking op regionaal niveau
onder andere via regiocoördinatiecellen die het eerste contactpunt zijn voor de regio
• coördinatie en ondersteuning van regionale toeristische samenwerkingsverbanden
• opmaak regionale strategische meerjarenplannen in samenspraak met betrokken actoren
• stimuleren en ondersteunen regionale productontwikkeling en projectwerking
• adviesverlening en ondersteuning voor provinciale, Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s met mogelijkheden voor
toerisme en recreatie

BELEIDSDOELSTELLING 2
Op vlak van toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen innovatief en creatief op de kaart zetten door het voeren van
een efficiënte communicatie en marketing
1. Voeren van efficiënte en effectieve communicatie en marketing met betrekking tot toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
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• opzetten van eigen communicatie- en marketingactiviteiten met betrekking tot toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen.
Focus ligt op binnenlandmarketing. Er wordt bestemmings- en/of themagericht gewerkt. De communicatie richt zich tot de
consument (toerist en recreant), pers, toeristische sector en partners. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen: thema- en doelgroepgerichte beurzen, pers, media (TV, tijdschriften, …), website, e-nieuwsbrieven, publicaties en brochures, mailings, nieuwe digitale media en mobiele toepassingen.
• optreden als partner in promotieactiviteiten (samenwerking met steden en gemeenten, regionale toeristische samenwerkingsverbanden en private partners)
• participatie in het samenwerkingsverband op Vlaams niveau ‘Logeren in Vlaanderen vzw’ voor de promotie van het verblijfstoerisme in Vlaanderen in het binnenland (Vlaanderen Vakantieland concept)
• promoten en publicitair ondersteunen van toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen
2. Specifieke promotie voeren voor bevordering zakentoerisme en MICE (congressen, meetings, incentives, …)
• inzetten van personeel ter bevordering van het zakentoerisme en MICE in Oost-Vlaanderen, in samenwerking met MeetinGent & Oost-Vlaanderen ter promotie van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen als centra voor congressen, meetings
en incentives, beurzen, colloquia en seminaries
3. Fungeren als kennis- en expertisecentrum voor alle actoren betrokken bij toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
• verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot toerisme en recreatie in de provincie en haar regio’s (onder andere aanbodgegevens, overnachtingen, bezettingscijfers, bezoekerscijfers)
• uitvoeren van en meewerken aan onderzoek op regionaal, provinciaal of Vlaams niveau (bv. Vlaanderen Vakantieganger,
onderzoek dagtoerisme, wandel- en fietsonderzoeken)
• resultaatmetingen (bv. tellingen van fietsers en wandelaars, resultaten van marketingacties)
• kennisuitwisseling, ook en vooral met publieke en private partners om goede beleidsvoering en doordachte productontwikkeling en promotie te stimuleren.

3. BELEIDSONTWIKKELING EN -UITVOERING
Toerisme Oost-Vlaanderen tracht aan haar opdracht vorm te geven via haar eigen werking die in dit jaarverslag wordt
toegelicht. Daarnaast werkt Toerisme Oost-Vlaanderen samen met diverse partners op verschillende niveaus aan de realisatie
van haar doelstellingen. De samenwerking neemt verschillende vormen aan. In diverse samenwerkingsverbanden zijn niet
alleen openbare en semi-openbare besturen betrokken maar ook de private toeristische sector.
De bevoorrechte partners zijn de Oost-Vlaamse steden en gemeenten waarmee op regionaal niveau intensief wordt
samengewerkt. Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de dagelijkse besturen, raden van bestuur en/of algemene
vergaderingen van de regionale organisaties Toerisme Meetjesland vzw, Toerisme Waasland vzw, Toerisme Scheldeland vzw,
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw en Toerisme Leiestreek vzw.
Er wordt ook nauw samengewerkt met de andere provinciale toeristische organisaties (PTO’s) op bovenprovinciaal en Vlaams
niveau en met Toerisme Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen geeft samen met de andere PTO’s en de private logiessector
(waaronder Horeca Vlaanderen en de Vlaamse Federatie voor hoeve- en plattelandstoerisme) vorm aan de vzw Logeren in
Vlaanderen die het verblijfstoerisme in Vlaanderen promoot op de binnenlandse markt. Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt in de
bestuursorganen en werkgroepen en neemt in deze vzw het penningmeesterschap waar.
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Interprovinciaal wordt tweemaandelijks overleg gepleegd tussen de directies van de PTO’s. In 2018 werden diverse topics
besproken die een provinciegrensoverschrijdend belang hebben of waarin op interprovinciaal niveau wordt samengewerkt,
zoals promotie van korte vakanties in Vlaanderen (via de vzw Logeren in Vlaanderen en gezamenlijke promotiecampagnes
Vlaanderen Vakantieland), onderzoek naar de verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s, samenwerking rond fietsvakanties in
Vlaanderen, … Het secretariaat van het interprovinciaal overleg (a-commissie toerisme) ligt in handen van de Vereniging
Vlaamse Provincies (VVP).

Op 7 mei 2018 werd een interprovinciaal overleg gehouden met alle gedeputeerden voor toerisme (b-commissie toerisme).
Met Toerisme Vlaanderen werd overleg gepleegd over onder andere lange afstandsfietsroutes en de samenwerking rond de
promotie van de Vlaamse gastronomie.
Toerisme Oost-Vlaanderen is verder vertegenwoordigd in het Centrum Ronde van Vlaanderen vzw. Toerisme Oost-Vlaanderen
zetelt eveneens in de bestuursorganen van de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen waarmee wordt samengewerkt rond
fietsen en wandelen en regionale projecten zoals Rivierpark Scheldevallei en LIFE project SPARC (Regionaal Landschap ScheldeDurme) en landschapspark Drongengoed (Regionaal Landschap Meetjesland (zie verder bij 4. Hefboomprojecten).
Toerisme Oost-Vlaanderen is verder vertegenwoordigd in talrijke regionale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen
rond toerisme of met raakvlakken met toerisme (natuur, landbouw, erfgoed, ruimte).
Toerisme Oost-Vlaanderen was trekker van de werkgroep toerisme van het streekoverleg Waas-Dender.
Ook met het Oost-Vlaamse provinciebestuur en verschillende provinciale diensten en organisaties vindt overleg plaats en is er
afstemming. De input aan de besluitvorming van de deputatie en provincieraad gebeurt door het beantwoorden van vragen,
het aanleveren van nota’s en de occasionele aanwezigheid op de inzake toerisme bevoegde raadscommissie. In 2018 werd
overleg gepleegd, informatie verzameld en input gegeven voor de voorbereiding van de nieuwe legislatuur en opmaak van een
nieuw meerjarenplan en –begroting van de provincie (beleids- en beheercyclus 2020-2025). Er worden eveneens gezamenlijke
projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld met de directie erfgoed rond maritiem erfgoed. Met EROV vzw wordt samengewerkt onder
andere aan de promotie van streekproducten.

4. HEFBOOMPROJECTEN
Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s probeert Toerisme Oost-Vlaanderen een boost
te geven aan de ontwikkeling en promotie van toerisme in Oost-Vlaanderen en haar regio’s. Toerisme Oost-Vlaanderen werkt
hefboomprojecten uit, investeert middelen en probeert extra middelen aan te trekken (via cofinanciering) om extra aanbod te
creëren, toeristische meerwaarde of kwaliteitsverhoging na te streven of extra communicatie en promotie te voeren. Dit komt
niet alleen de toerist en recreant ten goede maar zorgt voor een economische return voor de ondernemers.
In 2018 werd vorm gegeven aan onder andere de volgende (potentieel nieuwe) projecten:
• Realisatie wandelnetwerk Brabantse Kouters in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant (Impulsprogramma Fiets- en
Wandelnetwerken Toerisme Vlaanderen)
Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde samen met Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Toerisme Oost-Vlaanderen 780
km wandeltrajecten in 13 gemeenten van de Groene Gordel en Scheldeland.
zie Deel 2: Headlines 2018, 2. Fietsen en wandelen, 2.1 Wandelnetwerk Brabantse Kouters
• Realisatie uitkijktoren Stekene (Transnationaal LEADER project Waasland/Zeeuws-Vlaanderen)
Aansluitend op het project rond de geplande wandelnetwerken in noordelijk Waasland werd een voorstel uitgewerkt voor de
realisatie van een uitkijktoren in het bosgebied in Stekene op de grens met Hulst. EGTS Linieland van Waas en Hulst trekt het
project, verschillende partners waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen worden betrokken.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.1 Wandelnetwerken Waasland
zie Deel 3: Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.5 Uitkijktoren Niemandsland 2020
• Verhogen van comfort en beleving door de plaatsing van nieuwe gestroomlijnde rustbanken of Sinnenbanken en
picknickplaatsen op de in 2017 gerealiseerde wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen (Impulsprogramma Fiets- en
Wandelnetwerken Toerisme Vlaanderen)
zie Deel 2: Headlines 2018, 2. Fietsen en wandelen, 2.2 Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen
• Fietsvakanties in Vlaanderen (Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken Toerisme Vlaanderen)
Vijf PTO’s (provinciale toeristische organisaties) waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen werken samen én in samenwerking
met touroperators en andere toeristische dienstverleners aan de ontwikkeling en de promotie van fietsvakanties in
Vlaanderen.
zie Deel 2: Headlines 2018, 6. Sectorwerking, 6.6 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.6.7 Fietsvakanties in Vlaanderen
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• Homeland of Cycling (Hefboomproject Toerisme Vlaanderen)
Homeland of Cycling moet Oost-Vlaanderen, naast West-Vlaanderen en bij uitbreiding heel Vlaanderen, op de internationale
kaart zetten als een unieke wielerbestemming waar de koers 365 dagen op 365 kan beleefd worden, dit met bijzondere
aandacht voor het rendement voor de maatschappij, de economie en de (Oost-)Vlaamse ondernemers. Concreet ligt de
nadruk hierbij op gerichte investeringen in de creatie van fietsbelevingen.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.2 Homeland of Cycling
• Eurocyclo (Interreg V-programma)
Eurocyclo, een Europees Interreg-project rond fietsen in de grensstreek Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk waaraan ook Toerisme
Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen participeren, omvat voornamelijk investeringen (door Provinciale dienst
mobiliteit en Stad Ronse) in harde (fietsweg)infrastructuur, naast een onderzoeks- en promotieluik.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.3 Eurocyclo
• Toerismeboeren 2.0 (Platteland +-programma)
Dit project rond belevingsvol logeren bij land- en tuinbouwers in Oost-Vlaanderen kwam in 2018 op kruissnelheid met onder
andere de selectie van een aantal pilootprojecten.
zie Headlines 2018, 6. Sectorwerking, 6.4 Sectorbegeleiding logies, 6.4.4 Toerismeboeren
• Denderland en Beleefbare Dendervallei
In opvolging van het Strategisch Project Denderland werd het project rond de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de
Dendervallei van Ath tot Dendermonde opgestart met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen
partners uit elf gemeenten, vier regio’s, drie provincies en twee gewesten.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.4 Beleefbare Dendervallei
• Brandtour (Building regional actions for new developments in tourism) (Interreg–programma met EROV vzw)
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt mee aan dit project rond Europese interregionale kennis- en ervaringsuitwisseling rond
beleidsinstrumenten voor promotie, innovatie en diversificatie/clustering van het toeristische aanbod.
zie Deel 2: Headlines 2018, 6. Sectorwerking, 6.6 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.6.8 Brandtour
Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook, vaak samen met andere partners, aan de realisatie van toeristische projecten met
regionale invalshoek, waaronder:
• De Lieve Vervoert (LEADER-project Meetjesland)
Het LEADER-project De Lieve Vervoert wil de uitgesproken plattelandsregio langs het oudste kanaal van Vlaanderen op een
unieke manier op de toeristische kaart zetten. In 2018 werd binnen dit project samen met de partners een toeristische kaart,
bakens en de themawebsite ’t Liefken voor altijd gerealiseerd.
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking; 3.2.1 De Lieve Vervoert
• Scheepswerven in beeld (Platteland+-project met onder andere Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland en
Toerisme Waasland)
Dit project rond de toeristische ontsluiting en promotie van het scheepsbouwerfgoed langs de Schelde in Oost-Vlaanderen
werd opnieuw ingediend en goedgekeurd in 2018.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.5 Scheepswerven in beeld
zie Deel 3: Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.3 Scheepswerven in beeld
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.3 Scheepswerven in beeld
• Van steen tot steen langs de Schelde (Hefboomproject Toerisme Vlaanderen met onder andere Regionaal Landschap ScheldeDurme, Toerisme Waasland en Toerisme Scheldeland)
Toerisme Oost-Vlaanderen is partner in dit toeristisch hefboomproject voor de realisatie van een verkennende studie naar
het toeristische potentieel van erfgoedsites (in het bijzonder kastelen) in de ruime Scheldevallei. Streefdoel is de kastelen
langs de rivier te laten uitgroeien tot sterke toeristische trekpleisters.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.6 Van steen tot steen langs de Schelde
zie Deel 3: Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.4 Van steen tot steen langs de Schelde
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.8 Van steen tot steen langs de Schelde
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• Ambassadeur Landschapspark Drongengoed (LEADER-project Meetjesland met onder andere Regionaal Landschap
Meetjesland)
Met dit project wil Toerisme Oost-Vlaanderen een vernieuwend toeristisch ambassadeurstraject opzetten in het kader van
landschapspark Drongengoed. Het project werd goedgekeurd en begin 2018 opgestart.
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.2 Landschapspark Drongengoed
zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.8 Steunpunt toeristisch onthaal

• Vermarkting en productontwikkeling ‘Zwinstreek’
Op vraag van het Zwinregio overlegplatform werd medewerking verleend aan een opdracht om de identiteit en verhaallijnen
te bepalen van de Zwinstreek en hoe die op een duidelijke en eenduidige manier in de communicatie van de betrokken
regio’s (Kust, Brugse Ommeland, Zeeland en Meetjesland) kunnen worden meegenomen.
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.5 Zwinstreek
Ook met andere partners wordt samengewerkt in het kader van projecten met een breder opzet maar met een toeristische
inslag, waaronder de strategische projecten in het kader van het programma Ruimte Vlaanderen en andere:
• Schelde Sterk Merk en Rivierpark Scheldevallei (Scheldeland en Waasland)
Toerisme Oost-Vlaanderen is partner voor de toeristische ontwikkelingen, met focus op fietsen en wandelen en logeren
en toeristische sectorwerking. Hierbij aansluitend werkt Toerisme Oost-Vlaanderen ook mee aan het Life SPARC project
(LIFE-programma) met onder andere een toeristische ambassadeurswerking langs de Schelde. Voor de clusters Kalkense
Meersen-Donkmeer (Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen) en Durmevallei werden onthaalplannen opgemaakt en charters
ondertekend over de globale visie op onthaal en ontsluiting met diverse partners waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen.
zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.6 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.6.4 Schelde Sterk Merk
zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.8 Steunpunt toeristisch onthaal
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.5 Schelde Sterk Merk
zie Deel 3: Regiowerking, 4. Waasland, 4.2 Projectwerking, 4.2.1 Rivierpark Scheldevallei en 4.2.2 Durmevallei
• Landschapspark Drongengoed (Meetjesland)
Naast het ambassadeursproject (zie boven) ondersteunt Toerisme Oost-Vlaanderen de opmaak van een onthaalplan. Het
project heeft tot doel de recreatieve en toeristische beleving van natuur en platteland in het landschapspark uit te bouwen
en lokale verbondenheid te creëren met het landschapspark.
zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.8 Steunpunt toeristisch onthaal
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.2 Landschapspark Drongengoed
• Landschap van Erembald tot Kravaalbos (Scheldeland)
Dit project focust op de kwaliteitsvolle uitbouw van het open ruimte gebied tussen Aalst, Affligem, Asse en Opwijk. Toerisme
Oost-Vlaanderen is partner voor de toeristische ontwikkeling, onder andere wandelen.
Zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking; 5.2.8 Landschap van Erembald tot Kravaalbos
• De Provincie met dienst erfgoed en Toerisme Oost-Vlaanderen werken ook mee aan het onderzoek naar de oprichting van
een Geopark Scheldedelta (UNESCO-label) (Waasland).
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DEEL 2:
HEADLINES 2018

1. CAMPAGNES
1.1 THEMATISCHE CAMPAGNES
Toerisme Oost-Vlaanderen zette ook in 2018 toerisme in Oost-Vlaanderen het hele jaar door in de schijnwerpers met
diverse online en offline campagnes gericht op binnenland en voor een aantal specifieke acties ook op het buitenland. De
campagnes waren bestemmingsgericht (promotie van de vijf toeristische regio’s en kunststad Gent) en/of thematisch (fietsen en
wandelen, wielererfgoed, Oost-Vlaamse biercultuur, …) of gericht op bepaalde niche doelgroepen (groepsuitstappen, sierteelt,
toegankelijk toerisme).

1.1.1 STAPAF
STAPAF MAGAZINE
Halfjaarlijks, telkens in januari en juni, brengt Toerisme Oost-Vlaanderen StapAf uit, een gratis
magazine vol tips en inspiratie om Oost-Vlaanderen te voet of per fiets te ontdekken. StapAf
groeide de afgelopen jaren niet alleen uit tot hét belangrijkste print promotiemiddel voor het
fiets- en wandeltoerisme in de provincie, maar ook tot een echt merk en een community van
actieve fietsers en wandelaars op Facebook, Instagram en via de maandelijkse e-newsletter.
Behalve relevante en inspirerende informatie verstrekken, wil StapAf sterke relaties uitbouwen
met de beoogde doelgroep.
Naast toeristische reportages en vaste logeer- en culirubrieken bevatten beide edities ook in
2018 een uitneembaar routeboekje met acht fiets- en wandelroutes, compleet met doe-,
zie- en horecatips. Een agenda achterin bood een selectie van een aantal in het oog
springende Oost-Vlaamse evenementen, respectievelijk voor de eerste en tweede helft van 2018.
Onderwerpen voor StapAf werden ook in 2018 bepaald tijdens maandelijkse redactievergaderingen tussen de dienst marketing, de regio- en sectormedewerkers, Visit Gent, de dienst
Recreatiedomeinen en de Transversale Cel Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen. In het
lentenummer, dat grenze(n)loos wandelen als thema had, verschenen onder meer reportages
over stappen langs de taalgrens in de Vlaamse Ardennen met de belevingsgids Grensgevallen
(zie Deel 2: Headlines 2018, 2. Fietsen en wandelen, 2.3 Belevingsgidsen Grensgevallen en
Denderstreken, 2.2.1 Grensgevallen), logeren in het groen, en verrassende architecturale parels
in de provincie.
Het zomernummer stond in het teken van water, wat zich vertaalde in reportages over fietsen langs Dender en
Schelde met de belevingsgids Denderstreken (zie Deel 2: Headlines 2018, 2. Fietsen en wandelen, 2.3 Belevingsgidsen
Grensgevallen en Denderstreken, 2.2.2 Denderstreken), logeren op of langs het water en varend erfgoed in de verschillende
Oost-Vlaamse regio’s. Het Gentse bureau Stapel Magazinemakers kreeg ook in 2018 de opdracht voor de realisatie van StapAf.

StapAf magazine in cijfers
• oplage 70.000 exemplaren
• 63.283 abonnees in België
• 4.405 abonnees in Nederland
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Onderzoek StapAf routeboekje - zomernummer 2018
StapAf wordt enorm gewaardeerd en inspireert effectief tot een bezoek aan Oost-Vlaanderen.
Dat bleek in de zomer van 2018 uit de resultaten van een bevraging door het kenniscentrum van
Toerisme Oost-Vlaanderen bij 9.930 lezers.
zie Deel 2: Headlines 2018, 5. Kenniscentrum, 5.3 Onderzoek StapAf magazine
Enkele resultaten:
• 67 % van de lezers ondernam één of meerdere tochten uit het routeboekje
• Een inschatting op basis van dit lezersonderzoek resulteerde in 66.000 tochten, ondernomen door StapAfabonnees met het routeboekje zomereditie 2018.
• Van wie er met het boekje opuit trok, deed 49% enkel fietsroutes, 19% enkel wandelroutes en 32% fiets- én
wandelroutes.
• Bijna 49 % bezocht de aanbevolen cafés of restaurants langs de routes

STAPAF+
Begin oktober 2018 pakte Toerisme Oost-Vlaanderen uit met StapAf+, een eenmalige editie
van StapAf speciaal voor mensen met een beperking. StapAf+ spitste zich voor 100 % toe op
toegankelijkheid, met reportages over onder meer toegankelijk fietsen rond het provinciaal
domein De Gavers, toegankelijke logies en een uitneembaar, net iets groter dan anders
routeboekje met vijf wandel- en drie fietsroutes die ook rolstoelgebruikers probleemloos
kunnen wandelen of fietsen. StapAf+ gaf ook suggesties om Oost-Vlaanderen met de auto te
ontdekken, langs routes in het Waasland, Scheldeland en de Vlaamse Ardennen.
StapAf+ verscheen in een oplage van 15.000 exemplaren en werd gratis verdeeld naar
organisaties die zich inzetten voor personen met een beperking, de Oost-Vlaamse diensten
voor toerisme en de provinciale domeinen. Ook de realisatie van dit magazine werd verzorgd
door Stapel Magazinemakers.
STAPAF NIEUWSBRIEF
• In 2018 ontvingen bijna 75.000 abonnees maandelijks de elektronische StapAf-nieuwsbrief, vol fiets- en wandelnieuws,
telkens één gratis fiets- of wandelroute en vier à vijf logeertips gebundeld in één logiesitem.
• Naast de 12 nieuwsbrieven werd op 14 september 2018 een speciale Adriaen Brouwer-nieuwsbrief verstuurd naar het StapAfabonneebestand. Logeer-, wandel- en culinaire tips zetten aan tot een bezoek aan de tentoonstelling ‘Adriaen Brouwer:
Meester van emoties’, die van 15 september tot 16 december 2018 te zien was in het MOU in Oudenaarde.
zie Deel 2 : Headlines, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.5 Campagne Adriaen Brouwer
• Speciaal voor de e-nieuwsbrieven van oktober en december werden online thematische routeboekjes samengesteld, die niet
alleen via de nieuwsbrieven maar ook via de sociale mediakanalen van Toerisme Oost-Vlaanderen werden verspreid. Zowel
het herfst- als het winterwandelboekje waren gratis downloadbaar en bevatten telkens drie wandelroutes met POI’s (points
of intrest) onderweg en horecatips. Het herfstwandelboekje werd 12.676 keer gedownload, het winterwandelboekje 9.534
keer.

De StapAf-nieuwsbrief in cijfers
• bijna 75.000 abonnees
• een gemiddelde openingsrate van 48,8%, met een piek van 55,4% voor de oktobernieuwsbrief met het downloadbare
herfstwandelboekje.
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STAPAF CAMPAGNEWEBSITE
De landingspagina www.tov.be/stapafmagazine op de website www.tov.be promootte ook in 2018 StapAf. De pagina integreert
eigen acties, content van gebruikers en ambassadeurs en zet aan tot abonneren op het magazine en de nieuwsbrief.
• eigen acties en content: aanbiedingen, inspiratie, tips en verhalen vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen, plus eigen drone video’s
• content van gebruikers: integratie van foto’s die StapAf-lezers op Facebook of Instagram postten met de hashtag #stapaf
• content van ambassadeurs: inspirerende blogs, video’s of podcasts die op een originele manier de producten van Toerisme
Oost-Vlaanderen in de kijker zetten, in samenwerking met key en micro influencers
• aanzetten tot actie: oproep tot abonneren op StapAf, Oost-Vlaamse logies boeken met voordeel, de routes uit het routeboekje
downloaden, StapAf online lezen en inschrijven voor de StapAf-nieuwsbrief
ONLINE CAMPAGNE STAPAF
Tussen juni 2018 en februari 2019 voerde Toerisme Oost-Vlaanderen opnieuw een intensieve online StapAf campagne in
samenwerking met Travelmedia, een communicatiebureau gespecialiseerd in de toerismesector. Doelstelling was StapAf
verder uit te bouwen als koepelmerk voor het Oost-Vlaamse fiets- en wandelaanbod, Oost-Vlaanderen en haar regio’s sterker
te positioneren als een aantrekkelijke fiets- en wandelbestemming, te stimuleren tot het boeken van een overnachting en de
StapAf community verder uit te bouwen (interactie op sociale media bevorderen, aantal volgers op Facebook en Instagram
verhogen, aantal StapAf-abonnees verhogen).
Er werd gekozen voor een doorgedreven ambassadeurs- en influencers aanpak en de ontwikkeling/verspreiding van
video content. In de loop van 2018 werden 20 video’s gerealiseerd waarin 20 StapAf’ers vertelden over hun favoriete
StapAf-momenten, telkens gelinkt aan een locatie in Oost-Vlaanderen. Verspreiding van de video’s gebeurde via de eigen
socialemediakanalen, de e-nieuwsbrief, inspiratiepagina’s op www.tov.be/inspiratie en via online ads, ondersteund door
klassieke StapAf online ads.

De StapAf campagne in cijfers
De StapAf campagne leverde heel wat extra bereik op:
• meer dan 9 miljoen impressies via de verschillende campagneacties (social media, video, …)
• 8.625 nieuwe StapAf-abonnees
• 66.000 sessies méér op de website in vergelijking met 2017 (82.149 sessies)

STAPAF AMBASSIFY COMMUNITY
In de zomer van 2017 startte Toerisme Oost-Vlaanderen met het ambassadeursprogramma Ambassify. Deze online tool maakte
het mogelijk de grootste StapAf-fans te identificeren, hen te activeren als ‘ambassadeurs’ voor fietsen en wandelen in OostVlaanderen en hen vervolgens ook te belonen. Na het identificatieproces werd een echte online community opgezet. In deze
afgesloten community krijgen de geselecteerde deelnemers (‘Super StapAf’ers’) de kans om verschillende opdrachten uit te
voeren, zoals posten op social media of delen van ervaringen. In ruil voor het voltooien van deze opdrachten, kunnen ze
punten verdienen en op die manier prijzen claimen. Door de ambassadeurs te engageren om deel te nemen aan verschillende
projecten, kan Toerisme Oost-Vlaanderen echt aan co-creatie doen en wordt het bereik van onze boodschap verhoogd. Zo
kunnen Super StapAf’ers bijvoorbeeld zelf suggesties doen voor StapAf-reportages. Eind 2018 telde de community 177 leden,
die samen 853 opdrachten voltooiden.
In 2018 organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen vier Super StapAf-dagen waarop Super StapAf’ers elkaar konden ontmoeten
tijdens een activiteit in Oost-Vlaanderen:
• 10 maart: wandeling door het Muziekbos in Ronse en een rondleiding met tasting bij brouwerij Keun (Vlaamse Ardennen)
• 9 juni: fietstocht langs de Schelde van aan de Honky Tonk Jazz Club in Dendermonde (Scheldeland)
• 8 september: fietstocht door het krekengebied van aan de Huysmanhoeve (Meetjesland), met een initiatie krulbol
• 19 december: Warmste Wandeling in Provinciaal Domein Puyenbroeck, tijdens Music for Life (Waasland)
zie Deel 2: Headlines 2018, 2. Fietsen en wandelen, 2.6 Herwerking routes, 2.6.2 De Warmste Wandeling
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Focus op content creatie
Ook in 2018 zette Toerisme Oost-Vlaanderen volop in op content marketing en de daarbij horende eigen content creatie:
marketing waarbij ‘content’ – inhoud of informatie voor de consument – via verschillende kanalen werd verspreid. Zo
werden er artikels geschreven voor de website (www.tov.be/inspiratie) en eigen filmpjes ontwikkeld die via de eigen sociale
mediakanalen en nieuwsbrieven werden gedeeld. Deze content bezorgt toeristen en recreanten niet alleen duidelijke
info over de fiets- en wandelmogelijkheden in Oost-Vlaanderen, maar inspireert hen ook – met mooie verhalen en
aantrekkelijke beelden – tot een bezoek aan de provincie. Naast ‘gewone’ video’s blikte Toerisme Oost-Vlaanderen in
2018 ook dronevideo’s in met een eigen drone met camera. Deze werd onder meer opgelaten boven Schelde en Durme,
aan de Lieve en op de Super StapAf-dagen, met vaak spectaculaire beelden als resultaat. Behalve op Facebook, in de
nieuwsbrieven, op Instagram en op www.tov.be/inspiratie waren/zijn de dronevideo’s te bekijken op
www.youtube.com/stapaf.

1.1.2 PLAN BIER
HERDRUK PLAN BIER VLAAMSE ARDENNEN
Met de campagne Plan Bier speelt Toerisme Oost-Vlaanderen al sinds 2015 de Oost-Vlaamse biertraditie uit als toeristische troef. Voor (achtereenvolgens) de Vlaamse Ardennen, Scheldeland en
Waasland werden drie Plan Bier-kaarten ontwikkeld waarmee fietsers en wandelaars op weg kunnen
door het Oost-Vlaamse bierverhaal. Voor de volledige provincie werd in 2017 de Biergids OostVlaanderen ontwikkeld.
Plan Bier Vlaamse Ardennen werd in september 2018 herwerkt en geüpdatet met de meest recente
informatie wat betreft brouwerijen en biercafés. Net als de vorige edities gidst de kaart fietsers en
wandelaars langs tien topbrouwerijen uit de regio, én naar tientallen cafés waar hun bieren worden
geschonken. Nieuw voor deze editie was een groene wandelroute tussen Parike en Everbeek-Beneden,
van cafés ’t Klein Verzet tot Het Fameus Verleden. Ook de fietsroute rond Oudenaarde kreeg een
nieuw parcours, langs Etikhove, Mater en Ename.
BIERGIDS OOST-VLAANDEREN
De Biergids die Toerisme Oost-Vlaanderen in mei 2017 uitbracht, kreeg in 2018 ook een Engelstalige
versie. De gids (110 pagina’s) trakteert fietsers en wandelaars op zes lusvormige bierroutes, actuele
info over alle Oost-Vlaamse brouwerijen en bierstijlen, en de beste cafétips van notoire bierkenners.
Toerisme Oost-Vlaanderen reikt deze gids aan als nuttig instrument aan pers en trade in binnen- en
buitenland.
WWW.PLANBIER.BE
Bij Plan Bier hoort al sinds 2015 de website www.planbier.be, waar bezoekers alle bierroutes uit de
Plan Bier-kaarten kunnen downloaden en alle info vinden over bier in Oost-Vlaanderen. In 2018
werd de lijst met brouwerijen en mogelijkheden tot brouwerijbezoeken geactualiseerd. Via een
handige filterfunctie kunnen bezoekers makkelijk zien waar en wanneer ze ook individueel een OostVlaamse brouwerij kunnen bezoeken.

De Plan Bier-website in cijfers
• 24.733 bezoekers in 2018
• 106.592 bezoekers sinds de lancering (2015)
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1.1.3 BELEEF JE EIGEN RONDE
Met Beleef je eigen Ronde voeren Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen sinds
2013 een grootschalige campagne om de Vlaamse Ardennen verder op de kaart te zetten als dé regio
van de Ronde en dé bestemming voor wielertoerisme. Publicaties in 2018 waren:
• Herdruk Koerskaart
Als aanvulling op de Rondepocket en ter promotie van het Rondetoerisme bundelden Toerisme
Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen begin 2017 de krachten met het wielermagazine
Bahamontes voor de realisatie van een Koerskaart. Deze Koerskaart kreeg begin 2018 een herdruk
(1.800 exemplaren) met minimale tekstuele aanpassingen.
• Koerskoppen
Samen met het wielermagazine Bahamontes werd ook Koerskoppen gerealiseerd, een magazine
met acht portretten van koershelden, onder wie Jolien D’Hoore, Greg Van Avermaet en Jo & Willy
Planckaert. Zij vertelden over hun favoriete passages in de Vlaamse Ardennen. Koerskoppen werd
gratis verspreid via Bahamontes (13.000 exemplaren) en via de eigen distributiekanalen (12.000
exemplaren).

1.1.4 BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
FIETSLUSSEN EN WANDELLUS BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
Met het Platteland Plus-project Bloeiend Oost-Vlaanderen zetten Toerisme OostVlaanderen en haar copromotoren het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en de
gemeente Wetteren vanaf 2015 de Oost-Vlaamse sierteeltstreek extra op de kaart met
enkele nieuwe toeristische producten. Eén ervan was een gratis fiets- en wandelkaart
met vijf fiets- en drie wandelroutes door de sierteelt-streek in Scheldeland en
Waasland.
In de zomer van 2018 werden de fietsroutes in een nieuwe format uitgebracht,
namelijk als vijf afzonderlijke fietslussen die gratis werden verdeeld bij de horecaambassadeurs en de toeristische diensten in de streek. Voor de gelegenheid werd ook
één volledig nieuwe wandellus ontwikkeld: met ‘Langs tuinen en duinen’ kunnen
stappers langs Wetterse boomkwekerijen het wandelnetwerk ontdekken. Ook deze
wandellus werd gratis verdeeld bij de horeca-ambassadeurs en de toeristische
diensten van Laarne, Wetteren en Wichelen. Alle routes werden downloadbaar
gesteld op de campagnewebsite www.bloeiendoostvlaanderen.be.

1.1.5 CAMPAGNE ADRIAEN BROUWER
Tussen 15 september en 16 december 2018 organiseerde het MOU (Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen) de
overzichtstentoonstelling ‘Adriaen Brouwer, meester van emoties’, gewijd aan de gelijknamige 17de eeuwse schilder die in
Oudenaarde werd geboren. Ter gelegenheid daarvan en ter promotie van fietsen en wandelen in de Vlaamse Ardennen zette
Toerisme Oost-Vlaanderen in samenspraak met Toerisme Oudenaarde een aanvullende campagne op.
Campagneonderdelen waren:
• ontwikkeling van vier nieuwe fiets- en wandellussen op basis van bestaande routes: Van dal
tot top met Adriaen Brouwer (wandelen), Van dorp tot bos met Adriaen Brouwer (wandelen),
In de oude stad van Adriaen Brouwer (wandelen) en In het wiel van Adriaen Brouwer (fietsen).
De lusjes werden verspreid via Toerisme Oost-Vlaanderen en de horecazaken langs de routes.
• een speciale Adriaen Brouwer nieuwsbrief op 14 september, met logeer-, wandel- en culinaire
tips die aanzetten tot een bezoek aan de expo en in het verlengde daarvan aan Oudenaarde
en de Vlaamse Ardennen
• een persreis voor Nederlandse journalisten, die de opening van de tentoonstelling
bijwoonden en de Vlaamse Ardennen verkenden
zie Deel 2: Headlines, 4. Pers en PR, 4.1 Toerisme Oost-Vlaanderen in de pers
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• influencermarketing: enkele influencers binnen de Wandelwalhalla-campagne combineerden
hun wandelingen met een bezoek aan het MOU
zie Deel 2: Headlines, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen

1.2 REGIOGERICHTE CAMPAGNES
Bestemmingscampagnes zetten in 2018 de verschillende regio’s en Gent in de markt als aantrekkelijke toeristische
bestemmingen, vertrekkend vanuit de eigenheid en sterkte van elke regio. Hiervoor werden extra promotiemiddelen
gereserveerd bovenop de werkingsmiddelen die jaarlijks worden toegekend aan de regionale vzw’s. Deze extra
promotiemiddelen werden – in nauw overleg met de regioteams – ingezet voor campagnes met een focus op de bestemming.
Zo versterken de provinciale en regionale werking elkaar nog meer en wordt versnippering van middelen tegengegaan.

1.2.1 WANDELWALHALLA VLAAMSE ARDENNEN
De grootschalige campagne Wandelwalhalla, die de Vlaamse Ardennen sinds juli 2017 positioneerde als dé wandelregio van
Vlaanderen, werd in 2018 verdergezet in samenwerking met het branding agency Lobkeymonster. Net als in 2017 focuste de
campagne op het bevorderen van het verblijfstoerisme in de regio.
WWW.WANDELWALHALLA.BE
Voor de campagnewebsite www.wandelwalhalla.be werd samen met vijf ambassadeurs/influencers alias ‘verkenners’ nieuwe
belevingsvolle content ontwikkeld, telkens rond één thema/doelgroep (Actief – Kids – Vrienden – Cultuur). Met de eerste drie
thema’s werd vooral op jongeren gefocust, terwijl het thema ‘Cultuur’ ideaal was om de grote jaarthema’s in de regio (Adriaen
Brouwer, 450 jaar Egmont en 950 jaar Stadskeure Geraardsbergen) aan de wandelcampagne te koppelen.
De influencers brachten elk vier artikels en twee weekendverslagen op www.wandelwalhalla.be en deden elk twee keer een
Instagram-takeover. Daarbij namen ze telkens met hun eigen content voor één of meerdere dagen de Instagram-account van
Toerisme Vlaamse Ardennen over. Daarnaast werden de andere door hen geproduceerde verhalen zoveel mogelijk geïntegreerd
in de bestaande communicatiekanalen van Toerisme Vlaamse Ardennen. Zo ontstond een mooie mix van media (foto, video,
reportages, …) die een grote verspreiding kreeg via verschillende sociale mediakanalen (website(s), Facebook, Instagram,
Google ads, …). Inhoudelijk werden grote momenten (Adriaen Brouwer Bierfeesten, Sculptour, Egmontviering, …) afgewisseld
met kleinere evenementen en nieuwtjes, zodat het hele jaar door online promotie kon gemaakt worden voor wandelen (en
logeren) in de Vlaamse Ardennen. In totaal werden zo 72 wandelverhalen gecreëerd en via de website www.wandelwalhalla.be
verspreid.
NIEUWE WANDELLUSSEN
In 2018 werden vijf nieuwe wandellussen ontwikkeld als extra smaakmakers voor de wandelnetwerken Getuigenheuvels,
Bronbossen en Zwalmvallei. Toerisme Oost-Vlaanderen stippelde ze uit, op maat van de aangemelde logies en recazaken,
die werden aangeduid op de trajecten. De horecazaken kregen gedrukte exemplaren van de wandellussen, samen met een
display. Op die manier konden hun bezoekers onmiddellijk op stap in de Vlaamse Ardennen. Alle routes werden online als pdf
downloadbaar gesteld via www.wandelwalhalla.be/wandelroutes.
10 x OVERWINTEREN
In december 2018 werd ’10 x overwinteren in de Vlaamse Ardennen’ gelanceerd, een online magazine om het wandeltoerisme
en de overnachtingen in de regio te bevorderen. Bezoekers van de campagnesite konden het magazine gratis downloaden.
Deze campagne liep nog tot februari 2019.

De Wandelwalhalla campagne in cijfers (op 31/12/2018 – de campagne loopt verder in 2019)
www.wandelwalhalla.be
•
•
•
•
•
•

175.107 bezoekers
15.410 abonnees op de nieuwsbrief
23.657 Facebook volgers
51.400 gedownloade wandellussen
ruim 3.000 #wandelwalhalla posts op social media (5 à 6 per dag)
6.350 verkochte wandelnetwerkkaarten (sinds lancering in juni 2017)
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1.2.2 CAMPAGNE WAASLAND
In 2018 zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland een campagne op om het Waasland in 2018 en 2019 in
de markt te zetten als een aantrekkelijke toeristische bestemming. Er werd gekozen voor een rebranding van de regio, met
als kernwoorden/termen, 'eigenzinnig, nuchter, rijk aan contrasten', ‘ergens voor staan’, ‘jezelf zijn’ en ‘vanuit een ander
perspectief naar de dingen kijken’. Op basis daarvan werden vier verhaallijnen en bijhorende taglines ontwikkeld:
1/ Creative Minds: Inspiratie nodig? Bezoek het Waasland.
2/ Beyond Borders: Grenzeloos Mooi! Bezoek het Waasland.
3/ Hidden Treasures: Ontdek jij de parels? Bezoek het Waasland.
4/ Go With the Flow: Dol op water? Bezoek het Waasland.
Voor de bijhorende campagnebeelden werd afgestapt van de typische ‘toerististische’ foto’s.
In de plaats daarvan werd, in lijn met de nieuwe positionering, gekozen voor industriële,
contrastrijke beelden met een gedurfde, uitgesproken aanpak. Bij de nieuwe campagne
hoorde ook een nieuw campagnelogo. De nieuwe campagnestijl werd vanaf november 2018
doorgetrokken in de website www.toerismewaasland.be en op sociale media (Facebook en
Instagram van Toerisme Waasland).
WAASLAND MAGAZINE
Op 23 november 2018 werd het nieuwe toeristische Waasland magazine voorgesteld tijdens een sectormoment. De sector kreeg
ook als eerste de vijf promofilmpjes te zien die op basis van de vier verhaallijnen werden gerealiseerd.
Het magazine werd gedrukt op 25.000 exemplaren en zal vanaf april 2019, wanneer de campagne definitief start, verdeeld
worden bij geïnteresseerde toeristen en recreanten

1.2.3 CAMPAGNE MEETJESLAND
In mei 2018 zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland een nieuwe campagne
op om het Meetjesland verder te positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor een korte
vakantie of daguitstap. Voor de stijl en tone of voice van de campagne (humoristisch/nuchter/
persoonlijk) werd verdergebouwd op die van vroegere acties met het fietsboek ‘Het Meetjesland.
Niemand kent het maar je kunt er prachtig fietsen’ van de Nederlandse journalist Bas van Oort.
Daarvan werden er in 2017 meer dan 21.000 exemplaren verspreid.
Opvolger van het fietsboek was ‘De Meetjesland Bucketlist’, een praktische gids met 101 tips
‘om het vlakke Meetjesland buitenste binnen te ontdekken’. Aan zes Meetjeslandse ‘clusters’
(de Huysmanhoeve, de kreken, het Landschapspark Drongengoed, de Lieve, de Kalevallei en
Wippelgem) werden telkens fiets- en wandelroutes, leuke zie- en doetips en verhalen van lokale
ambassadeurs gekoppeld. Ter promotie van het verblijfstoerisme kwam achterin het boekje een
lijst met meer dan 40 logeeradressen in de regio.
Voor de bijhorende online campagne werd gekozen voor influencer marketing, met opnieuw zanger en tv-figuur Rick De Leeuw
als key influencer en in combinatie met de lokale ambassadeurs. De video content bestond uit vijf langere films waarin De
Leeuw de lokale ambassadeurs uit het boek bezocht, en tien korte filmpjes waarin hij telkens één item van zijn Meetjeslandse
bucketlist afvinkt. Video’s en verhalen werden verspreid via Facebook ads, Instagram ads, Google Adwords, YouTube
advertising, Travel ads, de Reisroutes e-newsletter, influencer marketing en integratie in de eigen kanalen.

De campagne Meetjesland in cijfers
• 30.000 exemplaren van ‘De Meetjesland Bucketlist’ verspreid, waarvan 17.297 via de landingspagina website, 5.675 via de
webshop van Toerisme Oost-Vlaanderen, rest via Huysmanhoeve en infokantoren Meetjesland
• 12 promofilmjes met Rick De Leeuw: samen goed voor 1.528 kijkuren
• méér abonnees/volgers na de campagne: 28.277 abonnees op de Meetjesland nieuwsbrief, 5.700 volgers op Facebook
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1.2.4 CAMPAGNE SCHELDELAND
Met het inspirerende en imagoversterkende vakantieboek ‘Scheldeland jouw vakantieland’ promootten Toerisme Scheldeland
en Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2018 het toerisme langs Schelde, Dender en Rupel. Het vakantieboek liet Scheldeland
letterlijk voor zich spreken, via zeven gepassioneerde ambassadeurs die evenveel troeven van de regio in de verf zetten:
prachtige natuur, de charme van het water, kleurrijke sierbloemen, verrassende streekbieren, lekker eten, de strijdvaardige
geschiedenis en de historische steden. Drie uitgebreide reportages geschreven door influencers (www.wanderersblues.be,
Bierliefde.nl en Liesellove.be) zorgden voor een instant beleving van thuis uit, en met de twaalf kant-en-klare fiets- en
wandelroutes konden bezoekers onmiddellijk op pad. Nieuw waren de drie beeldrijke reportages ‘48 uur in Scheldeland’ en
de drie logiestips per thema. Ook alle praktische info in verband met onder andere logies, musea, natuurgebieden, veren en
evenementen werd in het vakantieboek verzameld.
‘Scheldeland jouw vakantieland’ had een oplage van 50.000 exemplaren en werd gepromoot via een uitgebreide online en
influencers campagne en via de landingspagina www.scheldeland.be/vakantieboek.
De online campagne mikte op het zo breed mogelijk verspreiden van de vakantieboeken bij de geselecteerde doelgroep (naast
koppels ook vriendengroepen en gezinnen), het genereren van e-mailadressen via de hiervoor gecreëerde landingspagina
www.scheldeland.be/vakantieboek en het optimaliseren van de e-mail flow. Met drie ambassadeurs (Brouwerij Dilewyns,
steenbakkerijen en Bosschelle boerderij & verblijf) werd video content ontwikkeld die via de eigen online kanalen werd
verspreid. Verder werden elf influencers ingezet voor influencer marketing. De content die zij onder de noemer ‘Weekendje
weg’ (logeren, activiteiten, horeca) via hun eigen kanalen deelden, werd zoveel mogelijk
geïntegreerd in de bestaande communicatiekanalen van Toerisme Scheldeland. Content
distributie gebeurde verder via Google Adwords, Facebook en Instagram advertising, Reisroutes.
be, Goodbye TV en travel advertenties bij onder andere Euroreizen en Vakantiepromos.

De campagne Scheldeland in cijfers
• 50.000 vakantieboeken (volledige oplage) verspreid
• 225.000 bezoekers op www.scheldeland.be
• 39.024 clicks naar de website via Facebook ads, 3,25 miljoen impressies
• 9.845 clicks naar de website via Google AdWords, 1,79 miljoen impressies
• 8.167 sessies naar de website via Reisroutes.be

1.2.5 CAMPAGNE LEIESTREEK
In juni 2018 zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Leiestreek een zomercampagne op voor de Leiestreek. Bedoeling
was het fietstoerisme in het Oost-Vlaamse deel van deze regio te stimuleren via gratis distributie van het fietsboek ‘In het
spoor van de schilderachtige Leie’ bij een geïnteresseerd publiek, en dit zowel in print als online. Voor de bijhorende online
campagne werden drie video’s gerealiseerd met Leiestreek-ambassadeurs. Contentdistributie gebeurde via Facebook ads,
Google Adwords en Reisroutes.

De campagne Leiestreek in cijfers
• fysieke Leiestreek fietsboekjes verspreid (volledige oplage uitgeput)
• meer dan 12.000 downloads van het fietsboekje

1.2.6 CAMPAGNE GENT
Met het bureau Heren Loebas werden in 2017 een aantal films ontwikkeld die in 2018 ingezet werden in een social campagne.
In totaal werden zes video’s gerealiseerd die de troeven van Gent (kunst, gastvrij, erfgoed, nightlife, shopping en culinair) in de
kijker zetten.
Deze video’s bereikten via een Facebook campagne de juiste doelgroep. De doelstelling was vooral om trafiek te genereren
naar de nieuwe website van Visit Gent. De cijfers van de campagne waren eind 2018 nog niet volledig bekend aangezien de
advertenties op Facebook ook in 2019 liepen.
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1.3 CAMPAGNE VLAANDEREN VAKANTIELAND
De vijf provincies die al jaren samen inzetten op de promotie van het verblijfstoerisme in Vlaanderen op de binnenlandse
markt, konden dit vanaf april 2018 doen onder de merknaam ‘Vlaanderen Vakantieland’ die ondertussen definitief was
overgedragen aan Logeren in Vlaanderen vzw. Naast de gekende werking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland werd in
april het nieuwe inspiratieplatform www.vlaanderenvakantieland.be gelanceerd en werd het startschot gegeven voor een
brede promotiecampagne. Het meest opvallende onderdeel was de radiocampagne waarin 25 weken lang over vakanties in
Vlaanderen werd verteld aan de hand van verhalende spots.
LIV
Ter versterking van het verblijfstoerisme werkt Toerisme Oost-Vlaanderen binnen de vzw Logeren in Vlaanderen
intensief samen met de andere provinciale toeristische organisaties en de private logiesector en staat zo mee in voor een
Vlaanderenbrede marketingcampagne voor dichtbij vakanties. Het macro-effect van deze campagne, dit betreft het bedrag
dat de Logeren in Vlaanderen- verblijfstoeristen ter plaatse gespendeerd hebben, wordt jaarlijks onderzocht en berekend
door onderzoeksbureau M.A.S. Voor Oost-Vlaanderen bedroeg dat in 2018 € 8 011 319, waarvan € 1 022 109 de uitgaven in
Gent betrof. De totale gerealiseerde omzet voor de toeristische sector in Vlaanderen bedroeg € 64 134 393 ; dat maakt OostVlaanderen de derde provincie, na West-Vlaanderen en Limburg.
zie Deel 1: Headlines, 7. Logeren in Vlaanderen
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2. FIETSEN EN WANDELEN
2.1 WANDELNETWERK BRABANTSE KOUTERS
In 2018 realiseerden Toerisme Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Toerisme Oost-Vlaanderen
samen het nieuwe wandelnetwerk Brabantse Kouters: goed voor 780 kilometer in 13 gemeenten van de Groene Gordel
en Scheldeland, waarvan 115 kilometer op Oost-Vlaamse bodem. Het knooppuntennetwerk bood aan Oost-Vlaamse kant
een keuze aan wandelpaden langs door onder meer de Faluintjesstreek rond Aalst, het Kravaalbos, het Buggenhoutbos
en Opdorp. Het wandelnetwerk werd voorgesteld aan de pers op 11 september 2018. Op 23 september 2018 volgde een
openingsevenement voor het publiek.

2.2 WANDELNETWERKEN VLAAMSE ARDENNEN
Op de in 2017 gerealiseerde wandelnetwerken Zwalmvallei en Bronbossen werden
in 2018 de volgende belevingselementen gerealiseerd of werd de plaatsing ervan
voorbereid:
• Muziekbos in Ronse: 2 picknickplaatsen + 4 Sinnenbanken
• Zwalmmolen in Zwalm: realisatie waterspelelement
• De Drie Scheppers in Brakel: uitwerking plannen, vergunningen en bestek
• Uitkijkpunt Bosgat in Maarkedal: uitwerking plannen, vergunningen en bestek

2.3 BELEVINGSGIDSEN GRENSGEVALLEN EN
DENDERSTREKEN
2.3.1 GRENSGEVALLEN
Wandelaars die houden van bossen, panorama’s en een mondje Frans, konden vanaf januari 2018 op pad met Grensgevallen,
een belevingsgids met vijf wandelroutes van 10 tot 16 kilometer dichtbij, op en over de taalgrens, van de Vlaamse Ardennen
naar het Pays des Collines en weer terug. De vijf routes uit de gids sloten perfect op elkaar aan: ideaal
voor echte doorstappers die twee of meerdere routes willen combineren. De routes werden uitgestippeld
op de wandelnetwerken Getuigenheuvels en Bronbossen, die aansluiten op het Waalse wandelnetwerk
Pays des Collines. Grensgevallen werd aan de pers voorgesteld op 27 januari in Bistro Boekzitting in het
Muziekbos in Ronse.

2.3.2 DENDERSTREKEN
In april 2018 volgde - na het fietsboek Leiestreek in 2016, Oeverlopen en Koplopen in 2017 en
Grensgevallen begin 2018 - de lancering van een vijfde belevingsgids: Denderstreken. Vijf routes
tussen Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen leidden fietsers langs de Dender. Net als in de
voorgangers werden ook in deze gids de vijf routes aangevuld met verrassende weetjes, praktische eet-,
drink- en logiestips, tal van toeristische toppers en vijf portretten van streekbewoners, die elke route een
eigen karakter gaven. Vier van de routes hielden fietsers in Oost-Vlaanderen, een vijfde bracht hen ten
zuiden van Geraardsbergen tot over de taalgrens richting Ath, waar de Dender ontspringt.
Denderstreken sloot perfect aan bij de ambities van het Strategisch Project Denderland van de Provincie
Oost-Vlaanderen. Eén van de doelstellingen van dat project is de ontwikkeling van het toeristisch-recreatief
potentieel van de Dendervallei, inclusief de verdere ontwikkeling van het fietstoerisme
(zie Deel 1: Algemene werking, 4. Hefboomprojecten). De belevingsgids werd op 28 april officieel voorgesteld tijdens een
persconferentie in Brasserie De Looyerij in Aalst.

Verkoopcijfers belevingsgidsen (op31/12/2018)
• Grensgevallen wandelgids: 1.233 exemplaren
• Denderstreken fietsgids: 957 exemplaren
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2.4 FIETSNETWERKEN EN FIETSNETWERKBOXEN
Zowel de Vlaamse Ardennen, Scheldeland als Gent kregen in de lente van 2018 nieuwe fietsnetwerkkaarten. Op bepaalde
plaatsen werden de routes gewijzigd en werden nieuwe borden geplaatst. Samen met de nieuwe netwerkkaarten kwam ook
een nieuwe fietsnetwerkbox uit. Die verzamelt de zes Oost-Vlaamse fietsnetwerkkaarten in één handige box, goed voor 3.500
kilometers fietsplezier.
Op het fietsnetwerk Meetjesland werd de bebording volledig vernieuwd. Qua knooppunten bleef het netwerk onveranderd, en
dat tot 2020.

2.5 HERWERKING ROUTES
2.5.1 FIETSEN LANGS KASTELEN
De Kastelen fietsroute kreeg tijdens de zomer van 2018 een opfrissing en volgt voortaan de knooppunten van het fietsnetwerk.
De nieuwe fietslus ‘Fietsen langs kastelen’ verbindt opnieuw de unieke kastelen van Destelbergen en Heusden met het kasteel
van Laarne. Fietsers kunnen onderweg ook het Park van Beervelde en Kasteel Rozelaar in Lochristi bezoeken. Een gratis en
handig fietsluskaartje met de knooppunten en praktische informatie vervangt de oude kaart en wordt gratis aangeboden in de
toeristische infopunten en lokale horecazaken. De route is ook gratis downloadbaar op www.tov.be/nl/kastelenroute.
Op Open Monumentendag op zondag 9 september 2018 werd de route feestelijk ingereden in Destelbergen.

2.5.2 DE WARMSTE WANDELING
Speciaal voor de Warmste Week van Studio Brussel, die in december 2018 voor de tweede keer plaatsvond in het provinciaal
domein Puyenbroeck, herwerkte Toerisme Oost-Vlaanderen de bestaande bewegwijzerde wandelroute Zuidlederoute tot ‘De
Warmste Wandeling’. Bordjes langs de route werden vervangen door gelegenheidsbordjes, online werden nieuwsbriefabonnees
en Facebookvolgers opgeroepen om de wandeling te maken. Deze was online downloadbaar via www.tov.be. Voor elke
gemaakte wandeling ging € 1 naar het goede doel, in dit geval de vzw ’t Sneukelwiel, een organisatie die fietsen promoot voor
mensen met een beperking. Op 19 december overhandigde Toerisme Oost-Vlaanderen ‘live’ een cheque van € 2.622 aan de
organisatie.
2.5.3 ADRIAEN BROUWER ROUTES
Ter gelegenheid van de expo ‘Adriaen Brouwer, meester van emoties’ (15 september-16 december in het MOU) en ter promotie
van het verblijfstoerisme in de Vlaamse Ardennen, herwerkte Toerisme Oost-Vlaanderen enkele bestaande routes tot drie
nieuwe Adriaen Brouwer fietslussen en één wandellus. De lusjes kunnen gratis gedownload worden via www.tov.be en liggen
ook gratis ter beschikking bij Toerisme Oudenaarde en lokale horecazaken.
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.5 Campagne Adriaen Brouwer

2.6 CHATBOT
Ook in 2018 konden fietsers en wandelaars de chatbot Roger consulteren voor een gepaste fiets- of
wandelroute. De chatbot activeren kon door een gesprek op te starten in de Messenger applicatie van
Facebook. Na enkele vragen en antwoorden van Roger, kreeg de bezoeker een route die perfect aansluit
bij zijn of haar voorkeuren qua locatie, lengte en moeilijkheidsgraad. De chatbot geeft telkens ook enkele
suggesties mee, al dan niet gebaseerd op de locatie van de bezoeker.
Met Roger chatten kan op twee manieren:
• door in de zoekbalk van Messenger ‘Toerisme Oost-Vlaanderen’ te zoeken en dan op ‘aan de slag’ te klikken
• door rechtstreeks een chat te starten op de Facebookpagina van Toerisme Oost-Vlaanderen
Roger de chatbot had in 2018 al meer dan 2.000 unieke gebruikers. Eind 2018 werd hij stopgezet om in 2019 te worden
herwerkt om meer geavanceerde vragen te kunnen beantwoorden.
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2.7 ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN
Wandel- en fietsnetwerken en lusvormige routes vormen de basis van het Oost-Vlaams toeristisch-recreatief product. Samen
zijn de netwerken en routes bewegwijzerd met 35.452 bordjes (stand per eind december). Om de bewegwijzering correct in
orde te houden werkt Toerisme Oost-Vlaanderen sinds 2014 met het digitale Osyrisprogramma. Driemaal per jaar controleren
zo’n 700 meters en peters op vrijwillige basis de bewegwijzering van routes en netwerken. Hun rapporten, meer dan 1.700,
geven aanleiding tot talrijke onderhoudsherstellingen te velde.
Daarnaast is er de realisatie van nieuwe routes en netwerken,
saneringen van oudere, minder kwalitatieve routes, en
trajectwijzigingen uit noodzaak (bijvoorbeeld door het
sluiten van een spoorwegovergang), omdat er een veiliger/
aantrekkelijker traject werd gevonden of omwille van een
naadloze aansluiting op de nieuwe netwerken. Ook dat
zorgde in de loop van 2018 voor heel wat werkopdrachten,
zowel voor de medewerkers van infrastructuur als voor
de ploegen in het veld. Toerisme Oost-Vlaanderen
realiseerde ook de laatste fase van de vernieuwing van
de fietsnetwerkbordjes in het Meetjesland en voerde op
de fietsnetwerken voor langdurige wegenwerken ook
bewegwijzerde omleidingen in. Alles samen werden in 2018
bijna 7.000 tussenkomsten te velde uitgevoerd.
De talrijke meters en peters werden traditiegetrouw vergast op het jaarlijkse bedankingsfeest, dat in 2018 plaats vond op 30
november en 1 december in het Gentse Augustijnenklooster. Ze kregen er niet alleen een toelichting van de nieuwste stand
van zaken inzake routes en netwerken, maar werden er ook vergast op een diner en een bezoek aan dit klooster en zijn unieke
bibliotheek. De eind 2017 opgerichte besloten Facebookgroep ‘Osyris meters en peters Toerisme Oost-Vlaanderen’ kende in
2018 een stevige groei: inmiddels zijn er bijna 300 leden die regelmatig berichtjes en foto’s van hun controlerondes plaatsen.
Ook kunnen zij er terecht om eventueel controlelussen te wisselen en fungeert het als helpdesk waar zij elkaar met raad en
daad bijstaan.
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3. WEBSITE EN ONLINE COMMUNICATIE
3.1 WWW.TOV.BE EN REGIOSITES
Gebruiksvriendelijkheid primeert op de meertalige (Nl/F/E/D) websites van Toerisme Oost-Vlaanderen en vier van haar
toeristische regio’s (Meetjesland, Scheldeland, Waasland en Vlaamse Ardennen). Alle sites wijzen bezoekers op een compacte,
snelle en eenvoudige manier de weg naar toeristische info over Oost-Vlaanderen, en communiceren over projecten en
activiteiten. Bezoekers kunnen snel en efficiënt fiets- en wandelroutes bekijken, ze downloaden als PDF of GPX of aankopen in
de webshop. Daar kunnen ook partners hun bestellingen van brochures plaatsen.
Wekelijks belichten de websites via ‘Nieuws’ en ‘In de kijker’ de leukste activiteiten of de nieuwe producten van Toerisme OostVlaanderen. De inspiratiepagina’s op www.tov.be/inspiratie bieden thematisch (gezin, bier, gastronomie, cultuur & erfgoed, …)
inspiratie voor een dagje of weekendje Oost-Vlaanderen. In 2018 stonden in totaal 122 inspiratiepagina’s online.

Websites in 2018
• 1.646.125 bezoekers
• + 21 % bezoekers in vergelijking met 2017
• 797.101 bezoekers voor www.tov.be: + 16 % in vergelijking met 2017
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3.2 THEMATISCHE WEBSITES
De thematische websites die in 2017 voor vier campagnes werden ontwikkeld of herwerkt, bleven ook in 2018 online. De
website van Bloeiend Oost-Vlaanderen bleef geïntegreerd binnen de website van Toerisme Oost-Vlaanderen.
De vier websites waren:
• www.planbier.be: 24.733 bezoekers
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.2 Plan Bier
• www.beleefjeeigenronde: 7.733 bezoekers
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.3 Plan Bier
• www.oeverlopen.be: 6.666 bezoekers
• www.wandelwalhalla.be: 175.107 bezoekers
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen

3.3 E-NIEUWSBRIEVEN
Via elektronische nieuwsbrieven communiceert Toerisme Oost-Vlaanderen op geregelde tijdstippen met haar verschillende
doelgroepen over nieuwe toeristisch-recreatieve producten, acties of veranderingen binnen de organisatie.
De e-nieuwsbrieven zijn:
• StapAf nieuwsbrief
zie Deel 2: Headlines 2018, 1.Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.1 StapAf, StapAf nieuwsbrief
- fiets- en wandelnieuwsbrief voor consumenten
- bijna 75.000 abonnees
- maandelijks
• Groepsnieuwsbrief
- tips en ideeën voor groepen
- voor groepsverantwoordelijken in Vlaanderen en Nederland
- meer dan 7.200 abonnees
- tweemaandelijks
• Sectornieuwsbrief
zie Deel 2: Headlines 2018, 6. Sectorwerking, 6.5 Sectorcommunicatie, 6.5.2 Sectornieuwsbrieven

3.4 SOCIAL MEDIA
Toerisme Oost-Vlaanderen zet, samen met de toeristische regio’s, sterk in op sociale media. Sinds geruime tijd worden accounts
beheerd op Facebook, Twitter en Instagram. Facebook en Twitter (dat vooral voor sectorcommunicatie werd gebruikt) bleven
ook in 2018 een verlengde van de websites en andere communicatiemiddelen. Ook hier ligt de focus op het promoten van het
fiets- en wandelaanbod in de Oost-Vlaamse regio’s.
• Facebook
- De Facebookpagina’s promoten met leuke dagelijkse posts en aantrekkelijke foto’s
de producten en aanbiedingen die Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regioteams
ontwikkelen, zoals fiets- en wandelroutes, brochures en arrangementen. Om het
communitygevoel te versterken, worden volgers gestimuleerd om zelf berichten op de
pagina’s te posten.
- In 2018 werd verder ingezet op content creatie specifiek voor Facebook. Content werd
aangeleverd via de community of via influencers, of vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen
zelf gecreëerd met eigen inspiratieverhalen en tips. Vaste rubrieken waren: een
terugblik op het weekend met (een) Instagramfoto(‘s) (op maandag), een biertip (op
woensdag), een fiets- of wandeltip met gratis routekaartje (op donderdag) en een
weekendtip (op vrijdag).
- Met de eigen drone kon Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2018 eigen kwaliteitsvolle videocontent ontwikkelen. Video’s
werden op regelmatige tijdstippen gepost op Facebook en YouTube. Op vlak van bereik en engagement scoort video op
Facebook het best: in 2018 werden op de Facebookpagina meer dan 185.600 minuten video bekeken.
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• Instagram
Met de account Stapaf.be is Toerisme Oost-Vlaanderen sinds eind 2015 actief op Instagram. De
account heeft als doel het toerisme in Oost-Vlaanderen te promoten met aantrekkelijke foto’s,
de online community van StapAf’ers verder uit te bouwen en het StapAf communitygevoel te
versterken. Eind 2018 had de account 3.957 volgers, ruim drie keer zoveel als eind 2017 (1.104
volgers). Volgers kunnen met de communityhashtag #stapaf zelf hun eigen foto’s posten. In 2018
werd er 8.696 keer gepost met deze hashtag, ruim tweeënhalf keer meer dan in 2017.
• Twitter
Tweets op Twitter werden in hoofdzaak ingezet bij de sectorcommunicatie. De account had in 2018 1.555 volgers.
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4. PERS EN PR
4.1 TOERISME OOST-VLAANDEREN IN DE PERS
In de loop van 2018 verstuurde Toerisme Oost-Vlaanderen een twintigtal persberichten naar een groot aantal journalisten van
de (inter)nationale pers. Er gingen persberichten de deur uit over onder andere de nieuwe belevingsgidsen Grensgevallen en
Denderstreken, de infodag groepen, de opening van het wandelnetwerk Brabantse Kouters, en de horeca-ambassadeurs van
Bloeiend Oost-Vlaanderen. Dat resulteerde in enkele honderden berichten online en in print, en in artikels in media(kanalen)
als Het Nieuwsblad Check, De Gentenaar, Pasar, Trouw, Touring en Krant van West-Vlaanderen.
Voor enkele journalisten en bloggers organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen persreizen op maat, al dan niet in samenwerking
met Toerisme Vlaanderen en de regioteams:
• 8-10 juni: drie Nederlandse journalisten (van AD-Trouw, hetiskoers.nl en Soigneur) gingen onder de noemer ‘Zomerrondes’ en
‘Retroronde’ op weekend in de Vlaamse Ardennen – i.s.m. Toerisme Vlaanderen
• 15-17 juni: rolstoelgebruikster en populaire blogster Eelke Keldermans van eelkedroomt.nl bezocht de Vlaamse Ardennen en
het provinciaal domein De Gavers voor een reportage in StapAf+
• 26-27 juni: reisjournaliste Kim Van Dam van zin.nl kwam op bezoek in Oudenaarde naar aanleiding van de Adriaen Brouwertentoonstelling – i.s.m. Toerisme Vlaanderen
• 12-14 september: journalisten/bloggers van Reisachtig/Favoroute Travel, Ongewoon Lekker, Reistips.nl en Collect bezochten
(de opening van) de Adriaen Brouwer-expo in Oudenaarde en maakten een fietstocht en wandeling in de regio – i.s.m.
Toerisme Vlaanderen
• 27-29 oktober: een journalist van Bike & Travel Deutschland maakte een meerdaagse fietstrip langs Schelde en Dender
tussen Temse en Gent (reportage verschijnt in zomer 2019)

4.2 BEURSWERKING
In 2018 nam Toerisme Oost-Vlaanderen deel aan de volgende beurzen:
• Fiets- en wandelbeurs Flanders Expo Gent: 10-11 februari
• Fiets- en wandelbeurs Jaarbeurs Utrecht: 1 t/m 3 maart
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5. KENNISCENTRUM
5.1 ANALYSE EN ONTSLUITING BASISDATA
5.1.1 LOGIESDATA
Via het Basisregister ontsluit Toerisme Vlaanderen de basisgegevens van het logiesaanbod, door de uitbaters bij hun
aanmelding ingegeven in het Uitbatersportaal. Het Kenniscentrum lichtte op regelmatige basis de gegevens van de OostVlaamse logiesuitbatingen uit dit Basisregister door en bracht op die manier de wijzigingen in het logiesaanbod in kaart voor
de regio-, sector- en marketingwerking.
Op basis van de definitieve gegevens van aankomsten en overnachtingen 2017 (bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie,
ADSEI) rapporteerde het kenniscentrum op de sectorwebsite over het verblijfstoerisme in de provincie en de regio’s. Daarnaast
werden de beschikbare voorlopige cijfers van aankomsten en overnachtingen 2018 ontsloten op de sectorwebsite.

Overnachtingen 2015-2017
2.400 000
2.200 000
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2.110.766

▲

▲
2.015.947

▲

2.000 000
1.800 000
1.600 000
1.400 000

1.188.812
1.200 000

1.053.969

1.017.327

1.000 000
1.056.797
800 000

Gent

2015

Regio’s Oost-Vlaanderen

1.075.223
998.620
2016

2017

TOTAAL OOST-VLAANDEREN

Enkele conclusies
De aankomsten in Oost-Vlaanderen stegen in 2017 met +8,6% ten opzichte van 2016, de overnachtingen met +12,3%. Door
deze stijging werd de daling in het Oost-Vlaams verblijfstoerisme van 2016 ruimschoots tenietgedaan. De aankomsten en
overnachtingen in Oost-Vlaanderen lagen in 2017 ruim 7% hoger dan in 2015.
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Zowel kunststad Gent (aankomsten +5% / overnachtingen +7,7%) als in de Oost-Vlaamse Regio’s (aankomsten +13,1% /
overnachtingen +16,9%) noteerden mooie groeicijfers in het verblijfstoerisme in 2017.

5.1.2 ANDERE BASISDATA
Naast de logiesgegevens verzamelde en verwerkte het kenniscentrum andere kerndata, waaronder bezoekerscijfers van
attracties en tewerkstellingscijfers. Specifiek in het kader van de regionale strategische plannen Scheldeland en Meetjesland
leverde het kenniscentrum de beschikbare data aan.

5.2 ONDERZOEK NAAR DE RECREATIEVE VERBLIJFSTOERIST IN DE VLAAMSE REGIO’S
De provinciale toeristische organisaties voerden in 2017 samen een onderzoek uit bij toeristen die een vakantie in één van de
Vlaamse regio’s doorbrachten om hun profiel, activiteiten, keuzemotieven, bestedingen… in kaart te brengen.
Op 25 juni 2018 werden de resultaten van dit onderzoek aan de pers bekendgemaakt. Op de inspiratiedag van 26 november in
de Oude Abdij in Drongen stelde het kenniscentrum de belangrijkste conclusies van het onderzoek aan de sector voor.
Het onderzoek toont onder meer aan dat de Oost-Vlaamse regio’s eigen sterke troeven hebben. Het brengt ook duidelijk in
kaart hoe de verschillende logiestypes een specifiek publiek ontvangen.

Enkele conclusies
• Op basis van het uitgavenpatroon van de respondenten kon worden berekend dat binnenlandse en Nederlandse
toeristen samen meer dan € 39 miljoen aan hun vakantie in de Oost-Vlaamse regio’s besteden.
• Troeven van de Oost-Vlaamse Regio’s: zie Infographic

Oost-Vlaamse regio's met eigen identiteit

Fietsen in een mooi landschap en
tot rust komen

Wandelen én sportief fietsen in een
mooi landschap

Verrassende regio
dicht bij Nederland en Antwerpen

Lekker eten, ook proeven van bier

Ontdekken - Cultuur, shoppen &
gastronomie
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5.3 ONDERZOEK STAP AF MAGAZINE
Ook in 2018 deed het kenniscentrum een online-bevraging bij de StapAf-abonnees om te achterhalen in hoeverre ze het
routeboekje – ditmaal de zomereditie 2018 - effectief hadden gebruikt. 9.930 abonnees vulden de korte enquête in.

Fiets- en/of wandelroutes gedaan uit het Routeboekje?

Geen route 33 %

Fiets- en wandelroutes 21 %

Enkel fietsroutes 33 %

Enkel wandelroutes 13 %

n = 7 666 respondenten die aangaven StapAf te hebben ontvangen

Enkele resultaten
• 67% van wie zich herinnerde de StapAf zomereditie 2018 te hebben ontvangen, had minstens één tocht uit het
routeboekje gedaan. Aan dit intensieve gebruik is de mooie (na)zomer waarschijnlijk niet vreemd.
• Van wie aangaf de StapAf zomereditie te hebben ontvangen, ging 33% fietsen, 13% wandelen en 21% fietsen én
wandelen met het routeboekje als gids.
• Een inschatting op basis van dit lezersonderzoek resulteert in 66.000 tochten, ondernomen door StapAf-abonnees met
het routeboekje zomereditie 2018 in de 2de helft van 2018.
• Een meerderheid van 65% van de StapAf-abonnees is evenzeer geïnteresseerd in het magazine als in het routeboekje.
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5.4 SEIZOENSEVALUATIES
Om het effect na te gaan van de uitzonderlijk warme julimaand op de logiesbezetting in Oost-Vlaanderen, voerde het
kenniscentrum een zomerevaluatie uit bij de logies. Er werd gepeild naar de bezetting specifiek in deze maand, via een korte
bevraging die 164 logiesuitbaters begin augustus beantwoordden.

Enkele resultaten
• De logiesuitbaters waren globaal best tevreden over de warme maand juli. 68 % van de respondenten sprak van een
goede tot zeer goede bezetting in de loop van juli.
• 41% gaf aan dat de bezetting in juli gelijkaardig was als die van 2017. Bij 29% was dit beter tot veel beter. Als verklaring
hiervoor werd vaak het mooie weer aangehaald. 12 % vond het minder goed dan vorig jaar.
• 4 op 10 van de respondenten vond dat het zomerse weer een invloed had op hun uitbating, onder meer op de
boekingen (meer last minute), op wat de gasten deden (meer watergebonden activiteiten) en op specifieke vragen van de
gasten (bijvoorbeeld naar airco op de kamer).

5.5 SAMENWERKING KENNISCENTRA
De kenniscentra van de provinciale toeristische organisaties plegen regelmatig overleg over hun werkveld binnen de Werkgroep
Kennis. Hier worden ervaringen en kennis uitgewisseld, specifieke problemen besproken en ook interprovinciale projecten
opgezet en uitgewerkt. Het Onderzoek Vlaamse Regio’s vormde hiervan een mooi voorbeeld. In 2018 nam het Kenniscentrum
van Toerisme Oost-Vlaanderen het voorzitterschap van deze werkgroep waar.
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Bij 32% van de StapAf-abonnees gaat de interesse vooral uit naar het routeboekje.

6. SECTORWERKING
6.1 INSPIRATIEDAG

Onder het motto ‘Klaar voor de toekomst’ organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen op 26 november 2018 haar jaarlijkse
inspiratiedag voor de toeristische sector (logies, reca, infokantoren, gidsenverenigingen, attracties, …). 130 Oost-Vlaamse
toeristische actoren maakten in de Oude Abdij van Drongen kennis met trends en toekomstvisies binnen de sector.
Na een welkomstwoord door gedeputeerde Eddy Couckuyt en toelichtingen over de veranderende wereld voor toerisme (Tom
Palmaerts, Trendwolves) en social influencers (Jo Thuys, Sound of C), konden deelnemers vier infosessies volgen:
• Toelichting bij het onderzoek creatief verblijfstoerisme (Els De Groote en Dorothy Lamiroy, Toerisme Oost-Vlaanderen)
• Horeca-ambassadeurs en welke rol ze kunnen spelen bij het toeristisch onthaal (Elisa De Puysseleyr, Toerisme OostVlaanderen, en Bieke Coppin, B&B Beatrice en Marcus)
• Deeleconomie in de toeristische sector en de impact ervan in de horeca (Steven Vanneste, Guidea)
• Van storytelling naar betekenisvolle beleving: hoe onderscheidend zijn in jouw toeristische marketing (Tim Bottelberghe en
Bram Elewaut, Toerisme Oost-Vlaanderen)
Voor het eerst werden er ook ‘babbelhoeken’ georganiseerd waar bezoekers konden brainstormen over diverse onderwerpen:
• Interieur: hoe je zaak met weinig geld toch vernieuwd laten lijken? (Willem Fouquaert, La Peinturette)
• Tips om met sociale media om te gaan ( Ellen Van Wulpen, Toerisme Oost-Vlaanderen)
• Hoe maken we onze onderneming nog familievriendelijker? (Bernadette Baele, Toerisme Vlaanderen)
• Fietsen en wandelen in de toekomst (Boris De Wolf, Toerisme Oost-Vlaanderen)

6.2 INFODAG GROEPSUITSTAPPEN
Om de groepstrips in de Oost-Vlaamse toeristische regio’s te promoten, organiseerde
Toerisme Oost-Vlaanderen op zaterdag 24 februari 2018 voor de 16de keer een infodag
groepsuitstappen. 95 standhouders presenteerden in de Gemeentehallen van Merelbeke
(Scheldeland) hun groepsaanbod en verblijfsmogelijkheden aan socio-culturele verenigingen,
scholen, autocaristen en andere geïnteresseerden die regelmatig in groep op uitstap gaan. 547
groepsverantwoordelijken uit heel Vlaanderen namen deel.
Voor deze editie werd het concept nog verder vernieuwd. De beurs werd uitgebreid met
extra activiteiten. Zo zette een streekproductenmarkt met 17 standen ambachtelijke OostVlaamse producten in de kijker en waren er kookdemo’s van De Kollebloem en Breydel.
Gespreid over de dag waren er negen prospectietochten waarbij het beursbezoek werd
gecombineerd met een mooie uitstap in Scheldeland. Het aanbod van de tochten was gevarieerd, met onder andere een
zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters in Wetteren,
een rondleiding in Stokerij Rubbens, een gegidste wandeling door Ninove en een bezoek
aan boomkwekerij Patrick Vos in Wichelen.

Enkele cijfers
• in vergelijking met 2017 kende de infodag opnieuw een groei: de editie 2018 telde 547 bezoekers waaronder 244
individuele (in 2017: 470 en 177)
• ook bij de standhouders waren er meer deelnemers: 95 versus 90 in 2017.
• een enquête bewees een grote tevredenheid bij de bezoekers: 96 % beoordeelde het aanbod van de standhouders als
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6.3 SECTORBEGELEIDING ALGEMEEN
6.3.1 ONDERSTEUNING GEMEENTEN EN TOERISTISCHE DIENSTEN
Ter ondersteuning van de werking van de gemeenten en de toeristische diensten werden diverse overlegmomenten
ingepland en acties ondernomen. Er werd overlegd met Melle, Lede, Lochristi en Berlare. Diverse aspecten zoals uitbouw
groepsaanbod, gidsenwerking en fiets- en wandelroutes kwamen aan bod. Ter ondersteuning van de toeristische werking
werden ook contacten gelegd tussen gidsenverenigingen en gemeenten. Op basis van de overlegmomenten legde de consulent
sectorwerking ook contacten met bedrijven in die gemeenten, om een toeristisch groepsaanbod uit te bouwen.
6.3.2 ONDERSTEUNING VERENIGINGEN
Ter ondersteuning van de werking van socio-culturele en toeristische verenigingen werden kleinschalige
samenwerkingsverbanden opgezet met KVG Vorming vzw en VTBKultuur.
KVG Vorming vzw start een project ‘Toeristische participatie van personen met een verstandelijke handicap optimaliseren’. Via
dit project willen ze gidsenopleidingen aanmoedigen extra aandacht te besteden aan het omgaan van gidsen met personen
met een verstandelijke handicap. Dit door het uitwerken van een aanvullend luik binnen de klassieke gidsenopleiding.
Toerisme Oost-Vlaanderen zorgt voor de communicatie naar de toeristische sector in Oost-Vlaanderen (sectorwebsite,
sectornieuwsbrief), meerbepaald op het moment dat het project uitgevoerd wordt in Oost-Vlaanderen.
VTBKultuur organiseert een Planningsdag (in 2018) en KnipoogDag (in 2019) in Oost-Vlaanderen. VTBKultuur en Toerisme
Oost-Vlaanderen werken samen ter promotie van de Knipoogdag en de Infodag Groepen. In dit kader was de consulent
sectorwerking op 21 oktober met een stand aanwezig op de Planningsdag. De Infodag Groepen en het Oost-Vlaams
groepsaanbod werd daar uitgebreid gepromoot bij de bestuursleden van VTBKultuur.

‘goed’ tot ‘heel goed’.

6.4 SECTORBEGELEIDING LOGIES
Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en professionele logiessector ondersteunde Toerisme OostVlaanderen ook in 2018 de logiesuitbaters in de provincie. Als centraal aanspreekpunt informeerde de marketingconsulent
verblijfstoerisme startende en reeds actieve logiesondernemers tijdens infosessies, netwerkmomenten en studiedagen.
6.4.1 LOGIESCONSULTS
Tijdens de maandelijkse logiesconsults op woensdagvoormiddag konden startende en reeds actieve Oost-Vlaamse
logiesondernemers terecht bij de logiesconsulent voor alle nuttige informatie met betrekking tot starten (wettelijke bepalingen,
subsidiemogelijkheden, fiscale en sociale bepalingen enzovoort) en met hun individuele vragen met betrekking tot het logies.
Er vonden negen consultmomenten plaats waaraan in totaal circa honderd potentiële logiesuitbaters deelnamen. Zodoende
werd de opstart van circa 50 Oost-Vlaamse logiesuitbatingen begeleid.
6.4.2 INFODAGEN VOOR LOGIES
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen in 2018 gratis infodagen voor de logiessector in OostVlaanderen. Focus van deze momenten lag op:
•
•
•
•

hoe omgaan met de vernieuwde wetgeving op de privacygegevens van gasten (GDPR)
BTW en fiscaliteit voor kleinschalig logies
workshop instagram voor logies
promotiemogelijkheden voor logies (werving voor de campagne Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2019

Telkens namen 20 à 30 logiesuitbaters deel. Data en locaties in 2018 waren:
• 23 mei in Temse (B&B De Koolputten)
• 29 mei in Oosterzele (B&B Stokerij Van Damme)
• 31 mei in Zelzate (Hotel Den Hof)
6.4.3 FOTOGRAFIEPROJECT LOGIES
Aantrekkelijk beeldmateriaal is onmisbaar voor toeristische marketing en bestemmingspromotie. Op zoek naar hun ideale
logeerplek, willen toeristen overtuigd worden door een interessant aanbod en sfeervolle beelden. Bij heel wat logies is er echter
onvoldoende beeldmateriaal beschikbaar of schiet de kwaliteit van het beeldmateriaal tekort. Om de sector op dat vlak te
ondersteunen, startte Toerisme Oost-Vlaanderen een fotografieproject op eind 2017, wat verder liep tot eind 2018. Toerisme
Oost-Vlaanderen stelde een professionele fotograaf aan en nam de helft van de kostprijs van een fotosessie voor haar rekening.
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Hierdoor werd mogelijk gemaakt dat de logiesuitbater voor een bijdrage van slechts € 75 of € 150 over respectievelijk twaalf
of dertig professionele beelden kan beschikken. Deze beelden worden ook toegevoegd aan de eigen beeldbank van Toerisme
Oost-Vlaanderen, zodat ze gebruikt kunnen worden in alle communicatiekanalen. Dertig logiesondernemers tekenden in op dit
aanbod en genieten zo van professioneel fotomateriaal van hun logiesuitbating.
6.4.4 TOERISMEBOEREN
Met het PDPO-project Toerismeboeren werken het Innovatiesteunpunt, Toerisme Oost-Vlaanderen en het Plattelandscentrum
Meetjesland samen om naast het klassieke hoevetoerisme een aantal innovatieve toeristische logies uit te werken bij OostVlaamse land- en tuinbouwers. De drie projectpromotoren stellen hun expertise ter beschikking om tot een weloverwogen en
duurzaam logiesconcept te komen dat niet alleen past bij het land- of tuinbouwbedrijf in kwestie maar ook bij de ruimere
omgeving en zijn bewoners.
Tijdens kick-offs op 15 februari (B&B en Stokerij Van Damme in Balegem) en 8 maart 2018 (Fruitbedrijf en vakantiehoeve
Berckelaer in Sint-Gillis-Waas) werd het project gelanceerd bij rurale ondernemers en stakeholders. In totaal namen 35
landbouwbedrijven deel. Na afloop gaven 16 bedrijven aan interesse te hebben in deelname aan het project.
Het opzet en de mogelijkheden van het project werden verder uitgediept tijdens een inspiratietoer naar Nederland op 7 juni.
Tijdens bedrijfsbezoeken maakten 14 verschillende landbouwbedrijven kennis met inspirerende logiesconcepten. Ze konden
in de loop van de dag hun ideeën ook voorleggen aan experts. Daarnaast gaven experts informatie over het toerismedecreet,
vergunningen, marketing, communicatie en promotie, en algemene bedrijfsontwikkeling.
De projectgroep selecteerde de zes eerste pilots op basis van de tijdens de inspiratietoer verworven inzichten over de concrete
case. De cases die niet geselecteerd werden, werden doorverwezen naar de bestaande dienstverlening van de partners en
andere organisaties. Tijdens de volgende projectperiode gaat de projectgroep concreet met de eerste pilots aan de slag en

wordt op maat begeleiding uitgewerkt.

6.5 SECTORCOMMUNICATIE
6.5.1 SECTORWEBSITE

Behalve via persoonlijk contact en de sectornieuwsbrieven (zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.5 Sectorcommunicatie,
6.5.2 Sectornieuwsbrieven) verliep de B-to-B communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2018 via de sectorwebsite
www.sector.tov.be. In 2018 noteerde de site 22.724 bezoeken door 15.078 gebruikers, samen goed voor 39.635 bezochte
pagina’s. Dat is een spectaculaire groei in vergelijking met de vorige jaren (2017: 15.319 bezoeken, 9.374 gebruikers, 27.476
paginaweergaven).
De website verzamelt alle B-to-B informatie binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, en heeft als doel:
• de toeristische ondernemers informeren over de werking, tools en cijfers van Toerisme Oost-Vlaanderen
• op een gebruiksvriendelijke manier informatie verspreiden en ondersteuning bieden
• aanzetten tot samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s
• contactinformatie uitwisselen
• de sector door middel van regelmatige nieuwsberichten op de hoogte houden van het laatste nieuws
• de pers informeren over nieuwe acties en producten, en journalisten de weg wijzen naar de beeldbank van Toerisme OostVlaanderen
De website vertrekt vanuit de vragen van de ondernemers waarmee de verschillende afdelingen van Toerisme Oost-Vlaanderen
dagelijks geconfronteerd worden. Met het informerende luik ‘Kenniscentrum’ en activerende luik ‘Toolkit’ worden vragen zoals
‘hoe een logies opstarten?’ en ‘hoe bestel ik publicaties om aan mijn gasten aan te bieden?’ meteen beantwoord.
Behalve alle info over toeristische producten, wetgeving en contacten binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s,
bundelt de website ook een aantal bestaande tools zoals de beeldbank, de webshop en Osyris.
Andere pagina’s linken door naar onder meer info over de werking van Toerisme Oost-Vlaanderen, data omtrent bijvoorbeeld
het verblijfstoerisme in de provincie en het logiesaanbod, online nieuwsbrieven, externe promotiekanalen en een kalender
met een overzicht van aankomende opleidingen en evenementen.
Op de pagina Bestuurscentrum worden alle documenten verzameld die betrekking hebben op het bestuur van de vzw’s, zoals
de activiteiten en rekeningen, de planning en het budget, de statuten, lijsten van leden en bestuurders, en verslagen van
vergaderingen. Alle documenten met betrekking tot de openbare algemene vergaderingen kunnen vrij geconsulteerd worden.
Het consulteren van de luiken ‘Algemene vergadering’ en ‘Raad van bestuur’ vereist aanmelding met een wachtwoord.
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Nieuw in 2018 is de pagina ‘Ondersteuning van steden & gemeenten’. Op deze pagina vinden steden en gemeenten alle nuttige
info om hun toeristische werking te versterken.

6.5.2 SECTORNIEUWSBRIEVEN
Op geregelde tijdstippen verstuurt Toerisme Oost-Vlaanderen e-nieuwsbrieven naar de toeristische sector in de provincie
(logies, attracties, bestemmingen) met daarin het laatste nieuws over producten, lopende projecten, wetgeving, tips en trends
in toerisme, … die voor hen belangrijk kunnen zijn.
In 2018 waren 3.000 toeristische actoren geabonneerd op deze nieuwsbrief. Er werden 13 algemene sectornieuwsbrieven en
12 specifieke sectornieuwsbrieven (regionale sectornieuwsbrieven, themagerelateerde sectornieuwsbrieven,…) verstuurd. Alle
sectornieuwsbrieven zijn consulteerbaar op de sectorwebsite via www.sector.tov.be/online-nieuwsbrieven.

6.6 NETWERKMOMENTEN EN WERKGROEPEN
6.6.1 NETWERKMOMENT BIER & TOERISME
Toerisme Oost-Vlaanderen organiseerde op 8 oktober 2018 in brouwerij VBDCK in Tielrode een sectormoment rond bier en
toerisme. 32 Oost-Vlaamse bierkenners (brouwers, hobbybrouwers, organisatoren van bierevenementen,…) namen deel. Met
inspirerende sprekers en boeiende sessies werd bekeken hoe de combinatie bier en toerisme nog meer op de kaart kon gezet
worden. Sprekers waren Mieke Belmans (Toerisme Oost-Vlaanderen, terugblik en vooruitblik op biergerelateerde toeristische
producten en initiatieven van Toerisme Oost-Vlaanderen), Tom Hoornaert (VOS Travel, over bierfietsvakanties) en José De
Bock (Brouwerij Huyghe, over internationaal biertoerisme). ’s Namiddags stonden er brainstormsessies op de agenda over
bierfietsvakanties, internationaal biertoerisme, bier en toeristische marketing, en bierevenementen. Na een broodjeslunch
konden de aanwezigen optioneel de brouwerij bezoeken.
6.6.2 SECTORCONTACTEN SIERTEELT & TOERISME
In navolging van het project Bloeiend Oost-Vlaanderen werd via diverse kanalen (persoonlijke contacten, mail, website,
telefoon, sectorwebsite, sectornieuwsbrieven) contact gehouden met de sierteeltgerelateerde toeristische actoren. Dit
resulteerde onder andere in een vernieuwde website www.bloeiendoostvlaanderen.be, nieuwe fiets- en wandellussen en een
fietszoektocht in het thema van sierteelt.
zie Deel 1 Headlines, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.4 Bloeiend Oost-Vlaanderen
6.6.3 BEGELEIDINGSTRAJECT BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
Binnen het project Bloeiend Oost-Vlaanderen (zie Deel 1 Headlines, 1. Campagnes, 1.1 Thematische campagnes, 1.1.4 Bloeiend
Oost-Vlaanderen) zet Toerisme Oost-Vlaanderen in op vorming. Omdat ook horecaondernemers een mooie rol kunnen spelen
bij de toeristische promotie van Oost-Vlaanderen, werd in 2017 het begeleidingstraject ‘Word Toeristisch Ambassadeur van
Bloeiend Oost-Vlaanderen’ georganiseerd.
Op maandag 17 september 2018 beleefden deze horeca-ambassadeurs hun eerste terugkommoment, met onder andere
vorming over samenwerken en een workshop planten verzorgen. Op het einde van de dag overhandigde gedeputeerde
Couckuyt de aanwezigen een gevelbord ‘toeristisch infopunt’.
6.6.4 SCHELDE STERK MERK
Binnen het strategisch project Schelde Sterk Merk onderzocht Toerisme Oost-Vlaanderen verder in 2018 hoe het
verblijfstoerisme in de ruime Scheldevallei in de toekomst kan worden versterkt. De nadruk ligt hierbij op de ondersteuning
van het kleinschalig logies in de regio, maar ook mogelijkheden voor innovatieve vormen van belevingsvolle of beeldbepalende
logies worden onderzocht. Regionaal Landschap Schelde Durme coördineert het project. Vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen is
de marketingconsulent verblijfstoerisme samen met de regioteams Scheldeland en Waasland betrokken bij deze specifieke
logieswerkgroep.
zie Deel 3: Regiowerking, 5. Scheldeland, 5.2 Projectwerking, 5.2.4 Schelde Sterk Merk
6.6.5 STUURGROEP LEKKER OOST-VLAAMS
Toerisme Oost-Vlaanderen is lid van de stuurgroep Lekker Oost-Vlaams, een initiatief van de Economische Raad van OostVlaanderen vzw (EROV) en de Provincie Oost-Vlaanderen ter promotie van de Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten. EROV
voorziet een periodiek overleg (viermaandelijks) met de verschillende stakeholders, wat leidt tot kennisuitwisseling en optimale
afstemming van de acties. Dit periodieke overleg heeft als doel het stimuleren van het succes en de rentabiliteit van de lokale
producenten. In 2018 werd overleg gepleegd op 9 april en 22 oktober.
TOER LEKKER OOST-VLAAMS
In 2018 was er intensieve promotionele samenwerking rond Toer Lekker Oost-Vlaams, een gratis evenement op zondag 3
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juni waarbij 23 producenten van Oost-Vlaamse streek- en
hoeveproducten bezoekers gratis rondleidden in hun
bedrijf of op hun hoeve. Toerisme Oost-Vlaanderen tekende
vier fietslussen uit die de deelnemende bedrijven met elkaar
verbonden en ondersteunde het evenement promotioneel
met een artikel in de consumentennieuwsbrief, een nieuwsbericht op de sectorwebsite en aankondigingen op Facebook
en in StapAf.
Deze Toer Lekker Oost-Vlaams kaderde in de Week van
de Korte Keten (23 mei – 2 juni), die consumenten laat
kennismaken met het aanbod aan lokale hoeve- en
streekproducten. De Week kreeg promotionele steun van Toerisme Oost-Vlaanderen.
WIJNTOER
Met EROV werd er eveneens samengewerkt voor de Wijntoer op zondag 26 augustus, waarbij elf wijnboeren en -verenigingen
hun deuren openstelden. Toerisme Oost-Vlaanderen realiseerde ook voor deze Wijntoer vier fietslussen.
6.6.6 STREEKOVERLEG WAAS & DENDER - WERKGROEP TOERISME
Binnen het Streekoverleg Waas & Dender (RESOC) werd in 2017 een werkgroep toerisme opgericht. Streekoverleg Waas &
Dender is het samenwerkingsverband van 19 gemeenten (Berlare, Beveren, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Kruibeke,
Laarne, Lebbeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en
Zwijndrecht), DDS en Interwaas, provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, sociale partners (Boerenbond, Unizo, Voka OostVlaanderen, Voka Antwerpen-Waasland, ABVV, ACLVB en ACV) en VDAB.
De werkgroep toerisme is opgericht met als doel toerisme als economische hefboom voor de regio te hanteren en het regionaal
(economisch) toerisme te verstevigen. Toerisme Oost-Vlaanderen is trekker van de werkgroep.
De werkgroep kwam samen op 8 maart 2018. Binnen de werkgroep wordt de focus gelegd op MICE en op groepsuitstappen.
In het kader van dit project werden volgende acties gerealiseerd in 2018:
• Uitnodiging bedrijven op Infodag Groepen.
• Promotie van bedrijven die groepen willen ontvangen, via www.tov.be.
• Organisatie ontdekkingsdag ‘Wie zoet is, krijgt lekkers’ (8 mei). Reisorganisatoren, incoming agents,… maakten kennis met
zoete streekproducenten in het projectgebied.
• Organisatie van 2 MICE-ontdekkingsdagen voor meeting planners.
zie Deel 2: Headlines 2018, 6. Sectorwerking, 6.9 MICE
6.6.7 FIETSVAKANTIES IN VLAANDEREN
Drie jaar lang (2017-2019) werken de vijf Provinciale Toeristische Organisaties samen met de fietsvakantiespecialisten, om
meerdaagse fietsvakanties in Vlaanderen internationaal te laten groeien. Samen ontplooien ze een gevarieerd aanbod, meer
boekingen en een sterk imago voor Vlaanderen als fietsvakantiebestemming. Toerisme Provincie Antwerpen coördineert het
project. Vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen is de marketingconsulent verblijfstoerisme betrokken bij de werkgroep.
Door overleg met professionele partners (Touroperators en Online Travel Agencies, fietsplatformen, fietsservice ondernemingen
(zoals bagagevervoer, fietsverhuur, etc.) en toeristische ondernemingen (zoals logies, hotels, campings, brouwerijen, musea,
attracties etc.)) zal de creatie van een breed aanbod aan kwaliteitsvolle fietsvakanties voor binnen- en buitenlandse toeristen
gefaciliteerd worden, en dit rond drie thema’s: bier, Vlaamse meesters en Vlaamse toppers.
Realisaties in 2018 waren:
• Vakantiemakers Event bij Brouwerij Van Steenberge in Meetjesland
• Vakantiemakers Event in Bierkasteel te Izegem voor Oost-Vlaamse bouwstenen
• Lancering netwerkplatform en Event in Antwerpen: https://www.netwerkfietsvakantiesvlaanderen.be
• Trade brochure ontwikkeld voor de WTM (World Travel Market) in London
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6.6.8 BRANDTOUR
Toerisme Oost-Vlaanderen stond mee in voor de inhoudelijke ervaringsuitwisseling in dit Interreg Programma waarin EROV vzw
projectpartner is.

In 2018 werd tijdens een internationale ontmoeting in april de Plan Bier campagne toegelicht, met daarbij een sterke focus op
het aspect van publiek-private samenwerking en streekproducten als toeristische troef.
In oktober verzorgde en begeleidde de dienst sectorwerking het meerdaagse programma van de projectmeeting die plaatsvond
in Oudenaarde. Het programma bulkte van de mooie voorbeelden van samenwerking en streekidentiteit.
De internationale projectpartners genoten van een brouwerijbezoek bij Roman met bierdegustatie door Sofie Van Rafelghem,
de koerstraditie in het Centrum Ronde van Vlaanderen, een toelichting bij de realisatie van het Belevingscentrum in Ronse, een
lichte lunch bij streekproductenwinkel Artisanne, een kennismaking met City Beer Golf, en ze proefden van Jong Keukengeweld
bij Maison D. Ze genoten van de O’de Flander traditie en de jenever tijdens een rondleiding in Stokerij Van Damme, en waren
aangenaam verrast door kasteel Leeuwergem als toplocatie voor meetings en events.
Tijdens deze projectmeeting werd het project Bloeiend Oost-Vlaanderen als case toegelicht.

6.7 SUBSIDIES EVENEMENTIEEL DRUKWERK
Toerisme Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor wervende toeristische publicaties ter promotie van evenementen die geheel of
voor een belangrijk deel op Oost-Vlaams grondgebied worden georganiseerd en een bovenlokale uitstraling hebben.
In het kader van dit reglement werden in 2018 subsidies toegekend aan Pasar Oost-Vlaanderen (voor Pasar Zomert), de
Vriendenkring Eke-Dorp (voor de Antiek- en Brocantemarkt en Brouwsels op Straat) en De Vrienden van het Park vzw (voor de
Tuindagen van Beervelde – editie najaar).
Op 15 november 2018 keurde de Raad van Bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen een nieuw subsidiereglement goed, dat het
reglement dd. 19/12/2007 verving.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude reglement zijn:
• Websites en digitale platformen ter promotie van toeristische evenementen zijn ook subsidieerbaar.
• De maximale betoelaging bedraagt voortaan 50% (met een maximum van € 2.500) van de werkelijk gedane kosten. In het
vorige reglement bedroeg het maximum 25%.
• Toeristische evenementen die in het kader van het reglement ‘subsidie voor de ondersteuning van toeristische evenementen’
van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen reeds een provinciale projectsubsidie ontvangen, komen niet meer in aanmerking
voor een toelage van Toerisme Oost-Vlaanderen.

6.8 STEUNPUNT TOERISTISCH ONTHAAL
In de loop van 2017 ontwikkelde Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met de toeristische sector een nieuwe visie
over de verdere professionalisering van het toeristische onthaal in Oost-Vlaanderen. De visienota, vertrekkende vanuit een
streefbeeld 2021, werd eind 2017 voorgesteld op de inspiratiedag. Zowel private als publieke ‘gastheren’ zagen voor Toerisme
Oost-Vlaanderen de rol van vliegwiel om de dynamiek binnen het Oost-Vlaamse onthaalnetwerk op gang te brengen en te
houden. Toerisme Oost-Vlaanderen wilde daarom vanaf 2018 uitgroeien tot een volwaardig steunpunt voor kwaliteitsvol
onthaal, met centrale diensten en regioteams.
In de loop van 2018 bereidde de nieuw aangeworven projectcoördinator steunpunt toeristisch onthaal een aantal acties voor
om het onthaal bij de publieke en de private sector te versterken, waaronder:
• onderzoek en uitwerken van aanbod van mystery visits voor publieke infokantoren. Via een overheidsopdracht werd de
opdracht gegund aan een uitvoerende partner.
• opleidingstraject voor personeelsleden van de regioteams en dienst sectorwerking van Toerisme Oost-Vlaanderen om ze voor
te bereiden in hun rol als coach die de publieke infokantoren zal begeleiden in verbetertrajecten naar aanleiding van de
mystery visits.
• Uitrollen van verschillende opleidingstrajecten voor toeristische ondernemers die een rol opnemen binnen het toeristisch
onthaal, in overleg en samenwerking met de betrokken regioteams:
		
		
		
		
		
		
		
		

Meetjesland: opstart LEADER-project ‘Ambassadeurschap in Landschapspark Drongengoed’. Via een overheidsopdracht
werd een uitvoerende partner aangesteld en de inhoud van het opleidingstraject geconcretiseerd.
zie Deel 3: Regiowerking, 3. Meetjesland, 3.2 Projectwerking, 3.2.2 Landschapspark Drongengoed
Waasland en Scheldeland: terugkommoment horeca-ambassadeurs binnen project Bloeiend Oost-Vlaanderen. In kader
van het project Bloeiend Oost-Vlaanderen werden 30 ondernemers klaargestoomd om de sierteeltstreek mee te promoten.
In het najaar van 2018 kwam de groep opnieuw samen voor een evaluatie van het afgelegde traject, een workshop 		
rond netwerking en groen in de zaak en om mee te zijn met toeristische nieuwigheden. Ze kregen officieel het bordje
‘toeristisch infopunt’ om hun ambassadeurschap extra zichtbaarheid te geven.
zie Deel 2: Headlines, 6. Sectorwerking, 6.5 Netwerkmomenten en werkgroepen, 6.5.3 Begeleidingstraject Bloeiend OostVlaanderen
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Meetjesland: traject voor regioteam Meetjesland en Plattelandscentrum Meetjesland om van de Meetjesland cafés 		
volwaardige infopunten te maken voor toeristen en recreanten in de regio. In februari werden de bordjes ‘Infopunt 		
Meetjesland’ uitgereikt aan tien cafés.
Scheldeland, in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde Durme en project Life SPARC: voorbereiding inhoud en
afstemming ambassadeurstraject in Hamme, Dendermonde en Klein Brabant.
Waasland: voorbereiding ambassadeurstraject voor Wase ondernemers.
Vlaamse Ardennen: voorbereiding opleidingstraject ‘toeristisch onthaal in de Vlaamse Ardennen’ en afstemming met visie
op onthaal.

6.9 MICE
6.9.1 SITUERING
Toerisme Gent spitst zich sinds begin 2017 - onder de naam GentCongres – volledig toe op het congrestoerisme in Gent en
Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen blijft onder de naam MeetinGent & Oost-Vlaanderen de MICE-aanbieders in de
provincie actief promoten naar eventplanners en ondernemers. Iedere professioneel georganiseerde MICE-aanbieder uit Gent
en Oost-Vlaanderen wordt gratis opgenomen in promotionele activiteiten. De MICE-consulente van Toerisme Oost-Vlaanderen
stond ook in 2018 in voor de promotie naar binnen- en buitenlandse bedrijven, begeleidde hen tijdens hun zoektocht naar
mogelijke vergader- en seminarielocaties, en bemiddelde bij concrete vragen. In 2018 werden 72 aanvragen behandeld van
bedrijven en meeting planners uit binnen- en buitenland.
6.9.2 PROMOTIE
De promotie van Gent en Oost-Vlaanderen als MICE-bestemmingen naar meeting planners en bedrijven gebeurde via:
• www.meetingov.be
-

brengt het volledige aanbod van de Oost-Vlaamse meeting industrie in kaart
promoot de Oost-Vlaamse regio’s als meeting- en incentivebestemming
biedt ondersteuning bij het aanvragen voor een event, incentive, seminarie of teambuilding
telde in 2018 7.890 bezoekers (een stijging van 19,51% tegenover 6.602 bezoekers in 2017)
werd in 2018 aangevuld met 45 nieuwe aanbieders.

• Digitale kanalen
- maandelijkse nieuwsbrieven (NL, FR en ENG) naar 2.500 meeting planners. Hiervoor werd maandelijks via e-mail input
		 opgevraagd aan de MICE-aanbieders. Topics werden geselecteerd aan de hand van een thema of relevantie.
- regelmatige posts op Facebook en Instagram
- communicatie via externe partners van de vakpers: Eventonline (30.000 contacten) en Eventnews (28.000 contacten)
• Print
- Advertenties in Outdoor & Activitygids 2019 / Locatiegids 2019
		 Jaarlijks brengt RendEvenement twee magazines uit: Outdoor & Activity Gids 2019 en Locatiegids 2019. RendEvenement
		 bundelt de meest unieke eventlocaties en –activiteiten in België voor hun doelgroep, bestaande uit 28.300 bedrijven
		 (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) die op zoek zijn naar locaties voor hun evenementen, meetings en teambuildings. Beide
		 magazines hebben een oplage van 5.000 exemplaren en een totaal bereik van 8.000 meeting planners. Via MeetinGent
		 & Oost-Vlaanderen kregen Oost-Vlaamse aanbieders de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief in de magazines
		 te adverteren. Drie Oost-Vlaamse teambuildingaanbieders gingen op dit aanbod in en kochten advertentieruimte aan in
		 Outdoor & Activity Gids 2019. Ook MeetinGent & Oost-Vlaanderen had hierin een publicatie van één pagina. In Locatiegids
		 2019 adverteerden acht MICE-aanbieders via het aanbod.
- Artikel over de werking MeetinGent & Oost-Vlaanderen in het VOKA magazine Ondernemen van november 2018
- Artikel in het vakblad Experience Magazine over de MICE troeven van Gent en Oost-Vlaanderen (valt binnen het 		
		 mediacontract met Eventnews/Experience Magazine).
• Ontdekkingsdagen voor bedrijven
MeetinGent & Oost-Vlaanderen organiseerde in 2018 vier ontdekkingsdagen voor meeting planners: op 27 maart in
Scheldeland (21 deelnemers), 28 augustus in de Leiestreek (25 deelnemers), 19 oktober in het Meetjesland (9 deelnemers)
en op 18 december in het Waasland (12 deelnemers). Telkens werd een bezoek gebracht aan vijf tot zeven MICE-locaties/
aanbieders in de regio, waar deelnemers uitgebreid kennis maakten met hun mogelijkheden op vlak van events, seminaries
en teambuilding.
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6.9.3 BEGELEIDING EN ADVIES
• Netwerkmomenten
Speciaal voor MICE-aanbieders waren er de volgende netwerkmomenten:
- 28 november: netwerkmoment in The Lab met streekgebonden hapjes van the StreetfoodCompany (terugblik op 2018 en
vooruitblik op 2018)
- 8 maart: Werkgroep Toerisme Streekoverleg Waas & Dender
De gastsprekers waren Anniek De Vlieger en Karin Bruyr van W.Inc. met 'Boost your business', Roger Langhout, General
Manager Pillows Grand Hotel Reylof lichtte het renovatietraject toe en Valerie Torck, eigenaar van Movemint, bracht een
boeiende uiteenzetting 'Road to success in teambuilding'
• Vormingsmomenten
In april en december konden MICE-aanbieders twee workshops volgen rond omgaan met social media.
• Stuurgroep
Het Streekoverleg Waas & Dender liet op vraag van een aantal lokale besturen een studie uitvoeren over de mogelijkheden
en kansen van MICE-toerisme in de regio Waas & Dender. Er werd ook een strategisch actieplan/businessplan opgemaakt
om het MICE-aanbod in de regio Waas & Dender te bevorderen in de komende beleidsperiode. De opdracht werd gegund
aan het studiebureau WES, dat samen met KonsulTra, de studie uitvoerde. De MICE-consulente participeerde actief aan de
stuurgroep die deze opdracht aanstuurde.
• Prospecties
In 2018 werden 45 prospecties uitgevoerd naar nieuwe MICE-aanbieders. Tijdens deze prospecties werd kennis gemaakt met
de organisatie en infrastructuur van de locatie en werd de MICE-werking toegelicht.

7. LOGEREN IN VLAANDEREN
Logeren in Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband tussen de vijf Vlaamse Provinciale toeristische organisaties en de
private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen). In 2018 investeerde
de vzw € 1.422.409 in de promotie van de logiessector in Vlaanderen. Zo konden alle aangemelde logies in Vlaanderen
meestappen in dit promotieverhaal. In totaal 881 logiesuitbatingen, waarvan 140 uit Oost-Vlaanderen, kregen als adverteerder
aandacht en boekingen dankzij deze marketingcampagne.
De samenwerking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland is voor Toerisme Oost-Vlaanderen één van de belangrijkste pijlers
in de ondersteuning en promotie van het Oost-Vlaamse logies. De marketingconsulent verblijfstoerisme is betrokken bij de
werving en ondersteuning bij de realisatie van de advertenties in het boek en website. De manager marketing stippelt in de
marketingwerkgroep mee de campagne uit.
De campagne 2019 werd opnieuw in samenwerking met Radio 2 en De Madammen op 13 december 2018 gelanceerd met de
actie ‘Grootste Ontbijt van Vlaanderen’ in vijf Vlaamse stationshallen. In de centrale hal van Gent Sint-Pieters konden passanten
en treinreizigers gratis koffie, croissant én het logiesboek Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2019 afhalen. Bijkomend kwam
er op die ochtend tijdens ’Start je dag’ (6u-8u) op Radio2 Oost-Vlaanderen één logiesuitbater live aan het woord tijdens een
radio-interview: Nelly van B&B Mettes uit Buggenhout.

8. ONTHAAL PAC EN DISTRIBUTIE
8.1 ONTHAAL PAC
Aan het onthaal in de inkomhal van het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (PAC) vinden bezoekers talrijke gratis
toeristische publicaties en kunnen ze de betalende routebrochures en netwerkkaarten van Toerisme Oost-Vlaanderen
aanschaffen. In 2018 stelde Toerisme Oost-Vlaanderen een stijgend belang voor eerstgenoemde publicaties vast. Betalende
publicaties werden in hoofdzaak besteld via de webshop op www.tov.be. Op twee digitale schermen kunnen bezoekers ook de
website van Toerisme Oost-Vlaanderen raadplegen en zo alle beschikbare informatie opvragen. De verzendingsdienst vult de
brochures aan wanneer nodig.

8.2 DISTRIBUTIE
De verkoop van betalende brochures kende in vergelijking met 2017 een lichte daling, voornamelijk door het feit dat een
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aantal wandel- en fietsroutes werden herwerkt op de netwerken en zodoende niet meer als afzonderlijke brochure beschikbaar
waren. Wat de fietsnetwerkkaarten betreft waren Scheldeland en Vlaamse Ardennen het meest gegeerd, terwijl bij de
wandelnetwerkkaarten de drie wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen (Zwalmvallei, Getuigenheuvels en Bronbossen) de
koplopers waren. Ook de wandelnetwerken Meetjeslandse bossen en Kalkense Meersen/Donkmeer werden gretig besteld, net
als de belevingsgidsen Grensgevallen en Denderstreken.
Bij de lusvormige fietsroutebrochures hield de Ronde van Vlaanderenroute stand op de eerste plaats, gevolgd door de
Leiestreekroute, de Nevellandroute, de Kastelenroute en de Turfputtenroute. Bij de wandelroutebrochures stond de
Ooidonkroute nog altijd met stip op nummer één. In de andere regio’s scoorden Oude Kalevallei, Durmeboorden, Stropersbos
en Muziekbos het best.
Nieuw in 2018 waren de fiets- en wandellusjes op de netwerken. Deze werden gratis verspreid via de horeca en de toeristische
diensten. Het assortiment bedroeg eind 2018 37 routes. In totaal werden er door de verzendingsdienst zo’n 38.000 verspreid.
De verzendingsdienst stond ook in 2018 in voor de verzending van de betalende brochures (in totaal zo’n 36.200) en voor
een ruime verspreiding van de gratis publicaties. Zelf verzorgden zij hiervoor bijna 115.000 verzendingen. Belangrijkste
hierbij waren de Bucketlist Meetjesland, Koerskoppen, de bierplannen Vlaamse Ardennen, Scheldeland en Waasland, de
toeristische gids Vlaamse Ardennen en het Vakantieboek Scheldeland. Daarnaast stond de dienst ook in voor coördinatie van
de verspreiding van de Bucketlist Meetjesland, het Vakantieboek Scheldeland en de Toeristische Gids Vlaamse Ardennen via een
externe distributiefirma. Samen waren ze goed voor zo’n 56.000 verspreide brochures.
Alles samen was 2018 opnieuw een druk jaar voor de verzendings- en distributiedienst. Ruim 245.000 publicaties van Toerisme
Oost-Vlaanderen en de regio’s (betalende en gratis brochures + fiet-en wandellusjes) vonden hun weg naar geïnteresseerde
toeristen.

9. IN VOORBEREIDING
9.1 WANDELNETWERKEN WAASLAND
Toerisme Oost-Vlaanderen werkte in 2018 aan de voorbereiding van twee nieuwe wandelnetwerken in noordelijk Waasland:
Moervaartvallei en Grenspark Groot-Saeftinghe. Met het netwerk Moervaartvallei (Wachtebeke, Moerbeke en Stekene) wordt
gefocust op kind- en gezinsvriendelijkheid. Het variërende landschap langsheen de Moervaart, de kajakmogelijkheden op
de Moervaart en de talloze activiteiten mogelijk in het provinciaal domein Puyenbroeck lenen zich ten zeerste voor een
gezinsgericht netwerk. Het netwerk met als werktitel Grenspark Groot-Saeftinghe (Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren)
kadert in het gelijknamige Europese project (Interreg Vlaanderen-Nederland). Het projectgebied zal in de komende jaren
uitgroeien tot een van de grootste aaneengesloten natte of ‘estuariene’ natuurgebieden van West-Europa dat onderhevig
is aan de getijdenwerking. Beide netwerken takken aan het Nederlandse wandelnetwerk ‘Zeeland’ waardoor ze een sterk
grensoverschrijdend karakter hebben.
Gesprekken met de betrokken gemeenten werden opgestart en lopende projecten in het gebied (en hun eventuele invloed op
de nieuwe trajecten) inhoudelijk opgevolgd. Opening van beide netwerken is voorzien voor midden 2020.

9.2 HOMELAND OF CYCLING
Dit hefboomproject van Toerisme Vlaanderen wil Oost-Vlaanderen, en bij uitbreiding heel Vlaanderen, uitspelen als unieke
wielerbestemming, met bijzondere aandacht voor het redendement voor maatschappij, economie en ondernemers. De
belangrijkste investeringen voor Toerisme Oost-Vlaanderen betreffen de terreinaanduidingen van ‘challenge- en sufferzones’
(hellingen en kasseistroken) in de Vlaamse Ardennen, met het oog op de realisatie van een Flandrien Challenge. Hiermee
zullen wielerliefhebbers hun beklimmingen via de sportapp Strava kunnen vergelijken met die van de echte flandriens. In 2018
werd daarvoor digitale content gecreëerd en werden op het terrein infrastructurele voorbereidingen getroffen. De uitvoering is
voorzien voor 2019.

9.3 EUROCYCLO
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Binnen het Interreg V-project Eurocyclo, dat fietsen in de grenstreek wil bevorderen, zal Toerisme Oost-Vlaanderen tellingen
en een onderzoek uitvoeren rond het profiel, de activiteiten, motivaties en tevredenheid van de fietsers op het fietsnetwerk
Vlaamse Ardennen. De fietstellingen werden opgestart in het najaar van 2018, net als de voorbereiding van de gezamenlijke
promotie- en marketingacties. Voor de tellingen werden op vijf locaties in de Vlaamse Ardennen vaste fietsinstallaties
aangebracht. De enquêtering van fietsers staat in 2019 op de agenda.

9.4 BELEEFBARE DENDERVALLEI
Met het strategisch project Beleefbare Dendervallei engageren Vlaamse en Waalse partners (waaronder Toerisme OostVlaanderen en Toerisme Vlaams-Brabant) zich om het toeristisch-recreatieve potentieel van de Dendervallei op een
kwalitatieve en duurzame manier te ontwikkelen over de grenzen van gewesten, provincies, gemeenten, toeristische regio’s,
organisaties en sectoren heen. Toerisme Oost-Vlaanderen engageerde zich om een halftijdse projectcoördinator aan te werven
die twee jaar lang het project Beleefbare Dendervallei zal coördineren, samen met een Waalse collega. Begin december 2018
ging die projectcoördinator bij Toerisme Oost-Vlaanderen effectief van start. Er zal gewerkt worden rond de volgende vijf
transversale actiedomeinen: communicatie, fietsproduct, wandelproduct, waterrecreatie en horeca. De echte lancering van
activiteiten in dit project zal gebeuren in 2019.

9.5 SCHEEPSWERVEN IN BEELD
Dit eerder ingediende, niet goedgekeurde Platteland+-project werd in overleg met partners herwerkt en in maart 2018
opnieuw aangemeld door Toerisme Oost-Vlaanderen. Het project wil het nog aanwezige scheepsbouwerfgoed langs de Schelde
beleefbaar maken, ontsluiten voor toeristen en recreanten, met elkaar verbinden en promoten. Dat zal gebeuren door sites
met scheepsbouwerfgoedverleden in de streek (Scheepswerven Baasrode, de Zaat in Temse en CNR-site in Rupelmonde) uit te
bouwen als ‘points of interest’ en verbindingen te leggen door thematische fiets- en wandelroutes en vaartochten. In oktober
2018 werd het project goedgekeurd, met looptijd januari 2019-juni 2021.

9.6 VAN STEEN TOT STEEN LANGS DE SCHELDE
Toerisme Oost-Vlaanderen is partner in dit toeristisch hefboomproject voor de realisatie van een verkennende studie naar
het toeristische potentieel van erfgoedsites (in het bijzonder kastelen) in de ruime Scheldevallei. Concreet moet de studie een
duidelijk beeld schetsen van wat de mogelijkheden zijn tot toeristische valorisatie op de binnen- en buitenlandse toeristische
markt. Verder moet het de basis vormen voor verdere toeristische productontwikkeling en marketingacties. In de loop van
2018 werd via een overheidsopdracht een uitvoerend partner aangesteld. In het najaar van 2018 werd de studie concreet
aangevangen met het bronnenonderzoek en een deskstudie.

9.7 NIEUWE BELEVINGSGIDSEN
In 2018 startte Toerisme Oost-Vlaanderen met de voorbereidingen van de nieuwe belevingsgidsen Woudlopen en ScheldeDurme (voorlopige naam). Woudlopen wordt een gids met wandelingen door de mooiste Oost-Vlaamse bossen, Schelde-Durme
een fietsgids met nieuwe lusjes langs beide rivieren. De eerste gids verschijnt begin 2019, Schelde-Durme in juni 2019.

9.8 NIEUWE WEBSITE
Eind 2019 pakt Toerisme Oost-Vlaanderen uit met (een) vernieuwde website(s). In 2018 werd de opdracht voor de bouw ervan
gegund aan Mortierbrigade. Het Gentse bedrijf haalde het na hun finale voorstel van AUSY, The Reference en Amplexor. In
december volgde een eerste kick-off meeting.

9.9 REBRANDING STAPAF
Eind 2018 brainstormde het marketingteam van Toerisme Oost-Vlaanderen verschillende keren over de rebranding van het
merk StapAf en een nieuw concept voor het gelijknamige magazine. Vanaf 2020 moet StapAf een volledig vernieuwd toeristisch
magazine worden dat ook een jonger publiek inspireert tot een bezoek en een verblijf in Oost-Vlaanderen. Het nieuwe concept
beoogt een nieuwe stijl met meer aandacht voor inspirerende fotografie, functionele illustraties en uitnodigende toeristische
redactie. In het voorjaar van 2019 zal met de opdrachtnemer, in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen, een nieuw
concept worden uitgetekend, om de invulling van dat concept vanaf de zomer van 2019 te kunnen realiseren. De eerste editie
van de nieuwe StapAf zal in april 2020 verschijnen.

9.10 OMG VAN EYCK WAS HERE
2020 wordt het jaar van Van Eyck in Gent, met een prestigieuze tentoonstelling van topwerken in het Museum voor Schone
Kunsten (‘Van Eyck. Een optische revolutie’), de opening van het Van Eyck bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal
en tal van evenementen onder de noemer ‘OMG Van Eyck was here’. Buitenlandse promotie van de tentoonstelling en het
bezoekerscentrum gebeurt in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en Visit Gent, Toerisme Oost-Vlaanderen zal de
verschillende activiteiten tijdens het Van Eyck jaar ondersteunen met aanvullende productontwikkeling en communicatie
op de binnenlandse markt: ontwikkeling fietslussen, inspiratiepagina’s, ondersteuning persbezoeken, … Eind 2018 trof de
projectcoördinator daartoe de eerste voorbereidingen.
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9.11 BLOGGERS UTD
Tijdens het weekend van 2 en 3 februari 2019 wordt Gent gaststad van het bloggersevent BLOGGERS UTD. Na drie edities in
Brussel kozen de organisatoren voor Gent als nieuwe locatie, op basis van het voorstel vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen om
naast het evenement extra programma’s aan te bieden. In het najaar van 2018 startte Toerisme Oost-Vlaanderen met het
uitwerken van het dagprogramma in Gent en een ‘familiarisation trip’ naar het Waasland.

DEEL 3:
REGIOWERKING

Oost-Vlaanderen telt, naast kunststad Gent, vijf toeristische regio’s: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en
Leiestreek.
In elk van deze regio’s is een regionaal toeristisch samenwerkingsverband actief, met Toerisme Oost-Vlaanderen, de
besturen van betrokken steden en gemeenten en eventueel VVV’s en de private sector. Scheldeland en Leiestreek zijn
provinciegrensoverschrijdend met respectievelijk Antwerpen en West-Vlaanderen. Toerisme Provincie Antwerpen en de provincie
West-Vlaanderen/Westtoer zijn er eveneens partner. In de schoot van de regionale toeristische vzw’s (Toerisme Meetjesland
vzw, Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Toerisme Scheldeland vzw, Toerisme Leiestreek vzw en Toerisme Waasland vzw) worden
werkingsmiddelen voor toeristische promotie samengebracht, grosso modo voor 50 % door de gemeentebesturen (aan de hand
van een verdeelsleutel) en voor 50 % door Toerisme Oost-Vlaanderen, volgens het principe van € 1 voor € 1. In Scheldeland en de
Leiestreek is er eveneens een verdubbeling van de ingebrachte middelen van de niet-Oost-Vlaamse gemeenten door de respectieve
provinciepartners. Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de bestuursorganen van deze samenwerkingsverbanden en
volgt op die manier het regionaal toeristisch beleid nauw op.
Daarnaast stelt Toerisme Oost-Vlaanderen in elke regio een regioteam tewerk (regiocoördinator en minstens één
regiomedewerker). Het regioteam behartigt de dagelijkse toeristische werking in de regio. De regiocoördinator treedt ook op als
secretaris van de regionale vzw. Er worden regionale projecten opgezet en geadviseerd.
Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt nog op allerlei aanvullende manieren de regiowerking (financiering regionale websites,
distributie van regiobrochures, …) en financiert de opmaak van regionale strategische plannen. Projectcoördinatoren werken
ook projecten uit met regionale invalshoek, zoals Scheepswerven in beeld, Beleefbare Dendervallei, Van steen tot steen langs de
Schelde, Landschapspark Drongengoed en Schelde Sterk Merk.
Toerisme Oost-Vlaanderen maakte in 2018 extra promotiemiddelen vrij om gericht de regio’s en kunststad Gent als unieke
bestemming op de kaart te zetten (zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.6 Campagne
Gent). Toerisme Oost-Vlaanderen nam bij de uitwerking van deze campagnes een coördinerende rol op.

1.VLAAMSE ARDENNEN
1.1 CAMPAGNES EN ACTIES
1.1.1 WANDELWALHALLA VLAAMSE ARDENNEN
De realisatie van de nieuwe wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen eind juni 2017 werd het startsein voor www.
wandelwalhalla.be, een grootschalige campagne die uitvoering gaf aan een van de belangrijkste ambities van het Strategisch
Beleidsplan Vlaamse Ardennen 2016-2020, namelijk de regio tegen 2020 uitbouwen tot dé topwandelregio van Vlaanderen. De
campagne liep verder in 2018 en focuste via influencer content volop op beleving. Het hele jaar door werd promotie gemaakt
voor wandelen (en logeren) in de Vlaamse Ardennen, met een goede mix van media en inhoudelijke content.
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.1 Wandelwalhalla Vlaamse Ardennen
1.1.2 DIGITAAL WANDELPLATFORM
Toerisme Vlaamse Ardennen maakte in 2018 op vraag van de gemeenten van de Vlaamse Ardennen een budget van € 30.000
vrij voor de ontwikkeling van het digitale wandelportaal www.wandelinvlaamseardennen.be. Dit moet de gemeentebesturen
in de mogelijkheid stellen om zelf wandelroutes te ontwikkelen, uit te tekenen en te beheren en deze zelf ook af te printen of
digitaal te downloaden voor verspreiding via internet of sociale media.
Tijdens een studiedag voor een aantal gespecialiseerde bedrijven, werd inzicht verkregen op de mogelijkheden op de markt.
Een overheidsopdracht werd uitgeschreven en doorgestuurd naar de bedrijven die hadden deelgenomen aan de studiedag. De
opdracht werd toegekend aan Inventis Web Architects uit Opglabbeek.
De ontwikkeling van het platform werd in overleg met de gemeentebesturen besproken, opgevolgd en in december 2018
voorlopig opgeleverd. Begin 2019 zal nog in een opleiding worden voorzien voor de 16 gemeenten, waarna het digitaal
wandelplatform met de gemeentelijke websites zal verbonden worden.
1.1.3 THEMACAMPAGNES IN VIER STEDEN
De vier steden van de Vlaamse Ardennen zetten in 2018 hun stad en de regio extra in de kijker met bovenlokale initiatieven.
Toerisme Vlaamse Ardennen maakte een budget van € 20.000 vrij voor extra promotionele ondersteuning.
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Extra promotie werd voorzien voor:
• de tentoonstelling ‘Adriaen Brouwer, meester van emotie’ in Oudenaarde: realisatie van een promotiefilmpje
• het Egmontjaar 2018 in Zottegem: realisatie van een promotiefilmpje om enkele publieksmomenten via social media bekend
te maken bij het grote publiek
• 950 jaar stadskeure in Geraardsbergen: binnen de Wandelwalhalla-campagne stuurde Toerisme Vlaamse Ardennen enkele
influencers naar de stad om het hele jaar door extra aandacht te genereren voor de evenementen in de stad
• opening van nieuw infokantoor en bezoekerscentrum in Ronse: extra aandacht via nieuwsbrieven en sociale media

1.2 PROJECTWERKING
1.2.1 LANDSCHAPSBELEVING IN DE VLAAMSE ARDENNEN
In 2016 startten Toerisme Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Natuurpunt Vlaamse Ardennen het
LEADER-project ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ op, met als doel de landschappelijke kwaliteit van de Vlaamse
Ardennen als Vlaanderens Mooiste Landschap te bevestigen en naar een hoger niveau te tillen, dit bij voorkeur langs de
wandelroutes en –netwerken van de regio.
Na een grondige inventarisatie en analyse van het grondgebied en de opmaak van een landschappelijk-toeristisch plan
werden eind 2018 de eerste resultaten op het terrein gerealiseerd, onder meer wilgenhutten en –hagen en vlonders
langs de Wannelappersroute, sculpturen en muurschilderingen langs de Zwalmbeek, en hoogtelijnen en –palen langs de
Panoramaroute.
1.2.2 SAMEN VOOR STREEKVERSTERKING
Het LEADER-project ‘Samen voor streekversterking’, een samenwerking tussen de LEADER-gebieden Vlaamse Ardennen en
Pajottenland, spitst zich toe op het vernieuwd toeristische onthaal op het platteland.
Met de organisatie van een interne beurs op 13 maart 2018 in het Provinciaal Domein De Gavers in Geraardsbergen (aan de
grens met het Pajottenland) leerden de diverse actoren uit beide streken elkaar beter kennen. Eind 2018 werd vervolgens een
eerste opleidingsmoment georganiseerd rond ‘Gastheerschap’ als belangrijke vaardigheid voor alle actoren die betrokken zijn
bij het toeristisch onthaal.
1.2.3 STREEKMOTOR23
Het plattelandsproject ‘Streekfonds Vlaamse Ardennen en Denderstreek’ liep eind 2017 af en moest daarom vanaf 2018
op eigen benen staan. Toerisme Vlaamse Ardennen bleef als stichtende partner het initiatief steunen en zetelde in het
bestuurscomité dat een viertal keer per jaar samenkwam. Inmiddels werden er een aantal structurele partners uit de
bedrijfswereld aangetrokken, zoals La Loraine, Willy Naessens, VDK Spaarbank en SOLVA.
Naast structurele middelen om de werking te verzekeren, werden in 2018 ook projectmiddelen verzameld door projectsponsors
die via het crowdfundingsplatform van Streekmotor23 minstens worden verdubbeld. De goedgekeurde projecten in 2018
waren: De Leefboerderij Kanteling (Herzele), Sportieve activiteiten van de vzw SaBel voor mensen met kanker in Ronse, Fietsen
met een beperking van ’t Sneukelwiel (Wortegem-Petegem) en De Gendarmerietuin in Aalst.

1.3 SECTORWERKING
In 2018 werden verschillende initiatieven genomen:
• Interne beurs voor en door toerismemakers op 13 maart 2018 in het provinciaal De Gavers in Geraardsbergen, met een 40-tal
standhouders en een 100-tal bezoekende toerismemakers uit de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland
• Infomoment voor de logiessector gespecialiseerd in de doelgroep van sportieve fietsers op 6 maart 2018 in het CRVV. De
logiessector werd daags voor de start van het wielerseizoen beter vertrouwd gemaakt met de visie van Toerisme Vlaanderen
op het sportieve fietsen en met het vernieuwde aanbod van het CRVV, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse
Ardennen.
• 3de Nacht van de Horeca in de Vlaamse Ardennen op 27 februari 2018, met onder meer de voorstelling van de nieuwe lusjes
die ontwikkeld werden in het kader van de Wandelwalhalla-campagne
Nieuw opleidingstraject toeristisch onthaal voor toeristische ondernemers die een belangrijke rol spelen in het gastvrij
toeristisch onthaal in de regio. Meer dan 100 geïnteresseerden namen deel aan een eerste opleidingsmoment rond het
thema ‘Gastheerschap’, gespreid over twee dagen en over twee locaties.
zie Deel 2: Headlines 2018, 6. Sectorwerking, 6.8 Steunpunt toeristisch onthaal
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1.4 BEURSDEELNAME
Toerisme Vlaamse Ardennen nam in 2018 samen met de steden van de Vlaamse Ardennen deel aan volgende toeristische
beurzen:
• Vakantiesalon Utrecht: van 10 tot 14 januari 2018
• Vakantiesalon Brussel: van 1 tot 4 februari 2018
• Wandelbeurs van Wandelsport Vlaanderen, Gent: 29 en 30 september 2018
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2. LEIESTREEK
2.1 CAMPAGNES EN ACTIES
2.1.1 FIETSCAMPAGNE LEIESTREEK
Om de troeven op vlak van kunst in de kijker te zetten, lanceerden Toerisme Leiestreek en Toerisme Oost-Vlaanderen in de
zomer een online campagne in samenwerking met Travelmedia. De campagne focuste zich op de thema’s kunst en fietsen.
Daarbij werd de belevingsgids ‘In het spoor van de schilderachtige Leie’ in de kijker gezet. Dit gebeurde door middel van drie
filmpjes waarbij influencers de aandacht vestigden op de belevingsgids: Wim Lammertijn (conservator mudel), Tom Linster
(natuurfotograaf) en Dominique Cambon (kunstenares). De campagne was een succes: de resterende 3000 belevingsgidsen
werden verspreid en er waren 12.000 downloads van de digitale versie. Ook waren er ongeveer 100.000 video views.
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.5 Fietscampagne Leiestreek
2.1.2 ZOMER IN DE LEIESTREEK
Deze online seizoenscampagne in samenwerking met Wax richtte zich tot drie doelgroepen in West- en Oost-Vlaanderen:
‘buitenblijvers’, cultuurminnaars en bon vivants. Via Facebook advertenties, Google AdWords en banners werden mensen
aangezet om door te klikken naar de website van Toerisme Leiestreek. De campagne liep van maart tot eind oktober en met
80.000 kliks een succes.
2.1.3 LEIESTREEK ANDERS BEKEKEN
Het magazine ‘De Leiestreek anders bekeken’ bood potentiële toeristen uit Vlaanderen en Nederland inspiratie om een
korte vakantie in de regio door te brengen. Het eigentijdse magazine van 36 pagina’s deed dit aan de hand van verrassende
plekjes, die aangeprezen werden door een aantal ambassadeurs uit de regio. Het magazine werd verspreid op bijna 165.000
exemplaren via Knack, Plus Magazine Nederland en via toeristische infopunten en logies.

2.2 LEIESTREEK GREETERS
Toerisme Leiestreek ging in 2018 verder met de Greeterwerking. Greeters zijn enthousiaste inwoners van de regio die op
vrijwillige basis groepjes van maximum zes toeristen op sleeptouw nemen voor een bezoek aan hun stad, dorp of streek. Ze
vertellen verhalen en maken een wandel- of fietstocht langs hun favoriete plekjes.
De Greeters werden gepromoot via de reguliere communicatiemiddelen. In 2018 werden 30 Greets uitgevoerd en werden er zo
123 bezoekers rondgeleid.

2.3 KUNSTZOMER LEIESTREEK
De Kunstzomer Leiestreek was in 2018 aan zijn tiende editie toe. Tussen 3 juni en 30 september stond kunst weer centraal in
de regio. Op 31 verschillende locaties in negen steden en gemeenten van de Leiestreek maakten de bezoekers kennis met de
werken van een vijftigtal hedendaagse kunstenaars. De Kunstzomer 2018 kon op meer dan 7000 geïnteresseerde bezoekers
rekenen.

2.4 ZOMERSE BOOTTOCHTEN
Ook in 2018 stonden de zomerse boottochten op het programma. Het boottochtenseizoen startte op 3 juni en liep tot
8 september. Samen met de partners werkte Toerisme Leiestreek een vernieuwend programma uit. In 2018 konden
geïnteresseerden genieten op het water aan boord van de pas omgedoopte en gerenoveerde boot ‘Mimino’ van Sa-Va
Shiprental. Deelnemers konden ook meedoen aan de nieuwe brunchboottochten of meevaren op een elektrische sloep.
Toerisme Leiestreek pakte uit met een brochure waarin, naast de kalender van de boottochten, ook het vaste aanbod aan
waterrecreatie in de Leiestreek werd opgenomen. Het boottochtenseizoen lokte 754 deelnemers.

2.5 AVONDWANDELINGEN
Van 3 juni tot 27 september werden in de Leiestreek zomerse avondwandelingen georganiseerd. Het betrof zowel begeleide
wandelingen van de steden en gemeenten in de regio als wandelingen van de sociaal-culturele beweging Pasar. De
wandelingen waren over de hele regio verspreid. Bovendien was er gezorgd voor diversiteit qua thema. Zo waren er zowel
wandelingen die de focus legden op het landschap als stadswandelingen. Toerisme Leiestreek bundelde het aanbod op een
speciale pagina op de website. Er waren ongeveer 700 deelnemers.
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2.6 LEIESTREEK LUSJES
Toerisme Leiestreek liet nog meer mensen kennis maken met het fiets- en wandelnetwerk door middel van acht nieuwe
thematische en belevenisvolle suggestieroutes: de ‘Leiestreek Lusjes’. De fietsers en wandelaars konden via het gekende
knooppuntensysteem lusvormige routes volgen in het teken van ‘verrassende plekjes’.

2.7 STRATEGISCH PLAN LEIESTREEK
Samen met alle stakeholders werd in 2018 een nieuw strategisch plan Leiestreek voorbereid voor de periode 2019-2021. Het
definitieve plan zal in september 2019 voorgesteld worden aan het grote publiek.
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3. MEETJESLAND
3.1 CAMPAGNES EN ACTIES
3.1.1 ZOMERCAMPAGNE MEETJESLAND
In samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen ging Toerisme Meetjesland in 2018 (en met optie voor 2019) naar een
geïntegreerde aanpak waarbij de hoofdpublicatie (vroeger ‘toeristische gids’) en de zomercampagne geïntegreerd werden tot
één project. Het vakantieboek Meetjesland Bucketlist trok de campagne op gang. Via de landingspagina
www.toerismemeetjesland.be/bucketlist konden geïnteresseerden gratis het vakantieboek bestellen.
De online campagnes steunde op 12 korte promofilmpjes met key influencer Rick De Leeuw, en content van andere influencers
en bloggers.
zie Deel 2: Headlines, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.3 Fietscampagne Meetjesland
3.1.2 GLUTENVRIJ MEETJESLAND
Zeven logieshouders, tien horeca-uitbaters en het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve namen in 2018 deel aan
Glutenvrij Meetjesland, een campagne die sinds enkele jaren het vakantieaanbod voor mensen met de glutenintolerantie
coeliakie in de kijker zet. Bij de campagne hoorde een nieuwe brochure die in augustus verscheen en verspreid werd via de
infokantoren, webshop en Glutenvrije Wintermarkt (Sint-Niklaas). Promotie gebeurde via betaalde posts op de Facebookpagina
Glutenvrij Meetjesland.
3.1.3 UIT IN HET MEETJESLAND
De evenementenorganisatoren die meededen aan de actie Uit in het Meetjesland financieren een gezamenlijke folder, een
gezamenlijke flyer en de distributie ervan. Toerisme Meetjesland maakt de brochure en bood de opvolging ervan aan. In 2018
waren er 27 deelnemende organisatoren, goed voor 90 evenementendagen. Voor elk evenement werd een push voorzien op de
Facebookpagina van Toerisme Meetjesland.

3.2 PROJECTWERKING
3.2.1 ’T LIEFKEN VOOR ALTIJD
Binnen het LEADER-project De Lieve Vervoert (zie Deel 1: Algemene werking, 4. Hefboomprojecten) werd in juni 2018 de
toeristische kaart ’t Liefken voor Altijd uitgebracht, met acht fiets- en wandelroutes in de buurt van de Lieve, het oudste kanaal
van Vlaanderen. De kaart werd online gepromoot via inspirerende verhalen, audiofragmenten en filmpjes op de website
www.toerismemeetjesland.be/tliefken. Op acht locaties op de routes werden er bakens van ’t Liefken voor Altijd (langs De Lieve
of het Schipdonkkanaal) gecreëerd die een (artistieke) indruk moeten achterlaten bij de Meetjesland-bezoeker. In de loop van
juni werden alle 10.000 kaarten gratis verspreid. In december 2018 kreeg de kaart een update in het kader van 750 jaar De
Lieve (in 2019) en werden 20.000 exemplaren gedrukt voor het volgende seizoen.
3.2.2 LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED
Binnen het strategisch project Landschapspark Drongengoed bleef het regioteam Meetjesland in 2018 in het overleg zijn
trekkende rol spelen van streekpromotor en toeristische productontwikkelaar. Het regioteam volgde daartoe de projectgroep en
de werkgroep communicatie op. Toerisme Oost-Vlaanderen zetelde in de stuurgroep.
In 2018 werd het LEADER-project Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed ingediend en goedgekeurd. Helemaal
in de lijn van de onthaalvisie van Toerisme Oost-Vlaanderen werden in het najaar de eerste stappen gezet naar een echt
ambassadeurschap voor het Landschapspark. Hiervoor werd een bestek uitgeschreven en werd in zee gegaan met IVN (Instituut
voor Natuureducatie) uit Nederland om twee trajecten uit te zetten: één voor de gastheren en één voor de ambassadeurs. De
cursussen zelf zullen doorgaan in 2019.
3.2.3 FLOURISHING DESTINATIONS – FLORERENDE BESTEMMINGEN
Met dit transnationale LEADER-project wil Toerisme Meetjesland in het krekengebied van Assenede en Sint-Laureins acht
toeristische projecten realiseren die opgezet worden vanuit de gemeenschap (rurale ondernemers, inwoners, verenigingen)
en die bijdragen aan een florerende bestemming. Ook in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve gaat het regioteam
hiermee aan de slag op microschaal. Focus daarbij ligt op een verbetering van het onthaal en de uitwerking van een
ambachtenwerking op de site met sterke relatie tot de omgeving.
Het concept van een florerende bestemming werd ontwikkeld door Anna Pollock (UK) en kadert binnen een groeiende
bewustwording omtrent lokale inspraak als cruciaal aspect in de algemene en toeristische ontwikkeling van een gebied. Met dit
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project brengt Toerisme Meetjesland dit concept in de praktijk. Ook Toerisme Vlaanderen zoekt concrete uitwerkingen op het
terrein en neemt het Meetjesland mee als pilootregio binnen haar traject Toerisme Transformeert/Reizen naar morgen. In de
concrete uitwerking staan ook gezamenlijke intensieve vorming en ervaringsuitwisseling ingepland tijdens vier transnationale
bijeenkomsten met twee andere LEADER-regio’s in Schotland en Roemenië.
In het kader van Toerisme Transformeert en Flourishing Destinations werden er twee participatieve workshops georganiseerd.
Daarop werd de basis gelegd van het concept en kwamen een ruime groep geïnteresseerden samen die zelf projectideeën
ontwikkelden in dit kader. Na twee workshops konden 23 projectideeën verder uitgewerkt worden.
In december organiseerde Toerisme Meetjesland in Gent een eerste transnationale workshop als kick-off meeting voor de
kernteams van de drie regio’s. Hierop werden preciezer de acties en werkmethoden van het project gedefinieerd, wisselden de
deelnemers ervaringen uit en kregen ze een cursus in participatief werken en co-creatie.
3.2.4 DUURZAAM TOERISME
Dit project kadert binnen de regionale samenwerking Meetjesland Klimaatgezond en wil de toeristische sector in de regio
betrekken bij de lokale en regionale klimaatdoelstellingen. Dat gebeurt door:
• uitbaters te stimuleren om werk te maken van een duurzame bedrijfsvoering en hiervoor het ecolabel ‘Groene Sleutel’ aan te
vragen
• ondersteuning te bieden aan uitbaters die de Groene sleutel wensen aan te vragen
• communicatie en promotie
Het project wordt getrokken door Veneco in samenwerking met Netwerk Meetjesland en Toerisme Meetjesland.
Op 17 oktober 2018 werd een infosessie georganiseerd voor logiesuitbaters en restaurants. Geïnteresseerde bedrijven werden
vervolgens individueel gecontacteerd en opgevolgd. Begin 2019 volgt nog een sessie voor organisatoren van evenementen.
3.2.5 ZWINREGIO
Op 25 oktober werd er een overeenkomst getekend door de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Damme, de Gemeente KnokkeHeist, de Gemeente Maldegem, de Gemeente Sint-Laureins, de Gemeente Sluis, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en de Provincie
Zeeland voor het bepalen van de gebiedsidentiteit en verhaallijnen voor vermarkting en productontwikkeling in functie van
toerisme en recreatie in de grensoverschrijdende Zwinstreek. Dit project wordt verder uitgewerkt in 2019.

3.3 SECTORMOMENTEN
Toerisme Meetjesland ondersteunde en adviseerde ook in 2018 de toeristische sector in haar werking en activiteiten.
Sectoracties in 2018 waren onder meer:
• Netwerkmoment opening toeristisch seizoen op 20 maart in Bar Baptist van Brouwerij van Steenberge
• Logiesoverleg Meetjesland kwam drie keer samen in 2018, onder meer rond partnerschap tussen de Meetjeslandse logies en
het project Duurzaam Toerisme
• Meetjeslands evenementenoverleg kwam twee keer samen rond de actie Uit in het Meetjesland
• De toeristische diensten van het Meetjesland kwamen twee keer samen om te overleggen over de lopende projecten

3.4 COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA
Toerisme Meetjesland bouwde in 2018 verder haar socialemediakanalen (Facebook-pagina’s Toerisme Meetjesland,
Landschapspark Drongengoed, Instagram en Twitter) uit tot efficiënte promotiekanalen voor het toeristische aanbod in de
regio. Ook de websites www.toerismemeetjesland.be, www.glutenvrijmeetjesland.be en www.drongengoed.be (mee) up-to-date
houden, was opnieuw een dagelijkse opdracht van het regioteam.
Communicatie naar het brede publiek gebeurde via eigen consumentennieuwsbrieven (10 edities naar 30.000 adressen). De
Facebookpagina Meetjesland had in 2018 5.700 volgers (tegenover 4.500 in 2017). Vooral de fietsacties genereerden nieuwe
volgers. De Facebookpagina Glutenvrij Meetjesland had 1.300 volgers (een sterk cijfer voor een niche-pagina), die van het
Landschapspark Drongengoed evolueerde van 443 volgers in 2017 naar 947 in 2018. Op Twitter en Instagram werd Toerisme
Meetjesland gevolg door respectievelijk 1.000 en 365 mensen.
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4. WAASLAND
4.1 CAMPAGNES EN ACTIES
4.1.1 CAMPAGNE 2018-2019
Voor de marketingcampagne 2018-2019 kozen Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen voor een nieuwe positionering
van de regio, met vier nieuwe verhaallijnen en bijhorende taglines: Creative Minds, Beyond Borders, Hidden Treasures en Go
With the Flow.
De nieuwe campagnestijl werd vanaf november 2018 doorgetrokken in de website www.toerismewaasland.be en sociale media
(Facebook en Instagram van Toerisme Waasland).
Op 23 november 2018 werd het nieuwe toeristische Waasland magazine voorgesteld tijdens een sectormoment. Het magazine
werd gedrukt op 25.000 exemplaren en zal vanaf april 2019 verdeeld worden bij geïnteresseerde toeristen en recreanten.
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.2 Campagne Waasland

4.2 PROJECTWERKING
4.2.1 RIVIERPARK SCHELDEVALLEI
Op 29 januari 2018 vierden ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts samen met 36 Vlaamse, provinciale, regionale,
gemeentelijke en private partners de oprichting van Rivierpark Scheldevallei. De Scheldevallei is een verborgen parel van
mooie open ruimte met landbouw, natuur en erfgoed. Met het Sigmaplan komt er bovendien 40 km² topnatuur bij. Deze vallei
bulkt dan ook van de mogelijkheden als bovenregionale attractie en ruggengraat van een kwaliteitsvol publiek en privaat
buitengebied. Zulke ambities vereisen een duurzame, gedeelde visie.
Het Rivierpark bestaat uit zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, Kalkense Meersen Donkmeer,
Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving en tot slot de Rupelstreek. Deze gebieden blijven zich verder ontwikkelen. Elk in
hun eigen tempo, maar met een gezamenlijk doel: de voorstelling van Rivierpark Scheldevallei aan het grote publiek in 2021.
Tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid hebben.
4.2.2 DURMEVALLEI
Op 25 september hieven Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap ScheldeDurme, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland en de gemeenten Hamme, Lokeren, Temse,
Waasmunster en Zele samen het glas op de Durmevallei. Aanleiding was het charter dat ondertekend werd over de globale visie
op onthaal en ontsluiting voor de Durmevallei.
4.2.3 SCHEEPSWERVEN IN BEELD (SUBSIDIEDOSSIER VLM – PLATTELAND PLUS)
Het project ‘Scheepswerven in beeld’ wil het nog aanwezige scheepsbouwerfgoed langs de Schelde beleefbaar maken,
ontsluiten voor recreanten en toeristen, met elkaar verbinden en promoten. Dat gebeurt door nog overgebleven relicten (drie
sites met belangrijk scheepsbouwverleden nl. Baasrode, Temse en Rupelmonde) in te schakelen als belangrijke ’points of
interest’ waarbij het verhaal van de scheepsbouw in de streek wordt verteld. Er worden verbindingen gelegd door thematische
fiets- en wandelroutes en vaartochten. Er wordt samenwerking opgezet met toeristische partners om in te spelen op de
realisaties en het thema nautisch erfgoed. Tot slot worden het scheepsbouwerfgoed en de nieuwe realisaties en producten
gecommuniceerd en gepromoot.
Het project, dat zal lopen van 1 januari tot 30 juni 2019, werd goedgekeurd door het Provinciaal Managementcomité. Trekker
in dit dossier is Toerisme Oost-Vlaanderen, partners zijn Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland, Gemeente Temse, Dienst
Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen en Tolerant vzw.
Zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.5 Scheepswerven in beeld
4.2.4 STUDIE TOERISTISCH-RECREATIEF POTENTIEEL KASTELEN EN AANVERWANTEN
Als partner in het hefboomproject ‘Van steen tot steen langs de Schelde’ besteedde Toerisme Oost-Vlaanderen een studie uit
naar het toeristisch-recreatief potentieel van de kastelen in de ruime Scheldevallei. Dit gebeurt in samenwerking met het
Regionaal Landschap Schelde-Durme en Toerisme Vlaanderen. zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.6 Van steen
tot steen langs de Schelde
Toerisme Waasland sloot zich bij deze studie aan met een bredere vraag naar het toeristisch-recreatief potentieel van ook
andere vormen van erfgoed (forten, molens, tuinen en parken…) in het Waasland.
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De onderzoeksopdracht zal voor het Waasland inzicht geven in:
• de kansrijkheid van ontwikkeling van erfgoedsites
• welke erfgoedsites kansrijk lijken om verder te ontwikkelen voor toeristen
• wat er voor nodig is qua productontwikkeling en vermarkting om de potenties te benutten
De studie werd in 2018 gegund aan Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd.
4.2.5 UITKIJKTOREN NIEMANDSLAND 2020 (SUBSIDIEDOSSIER LEADER TRANSNATIONAAL)
Toerisme Oost-Vlaanderen engageerde zich in 2018 tot een financiële bijdrage van € 30.000 voor de realisatie van dit
uitkijkpunt, een nieuwe toeristische trekpleister in het bosrijke gebied op de grens van Stekene (B) en Sint-Jansteen (NL). Deze
constructie laat toe om de gedeelde cultuurgeschiedenis (Staats-Spaanse oorlog) te visualiseren met moderne audiovisuele
technieken. Het uitzichtpunt biedt uitzonderlijke belevings- en excursiemogelijkheden voor jong en oud en zal het wandel- en
fietsnetwerk ontsluiten in een uniek stuk grensoverschrijdend bos- en waterwingebied.
De trekkende partner in dit dossier is het EGTS Linieland van Waas en Hulst en de Plaatselijk Groep Grensregio Waasland.
Andere betrokken partners zijn de regiocoördinatie en Toerisme Waasland, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Agentschap voor
Natuur en Bos, EVIDES, Stichting Zeeuwse Landschap, VVV Zeeland, Plattelandscentrum Meetjesland en EROV.
Dit project sluit aan op de realisatie door Toerisme Oost-Vlaanderen van twee nieuwe wandelnetwerken tegen 2020:
Moervaartvallei (Wachtebeke, Moerbeke en Stekene) en Grenspark Groot-Saeftinghe’ (Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren).
Toerisme Oost-Vlaanderen zal in 2020 een belevingsgids realiseren waarin de bezienswaardigheden en het grensverhaal wordt
verteld aan de hand van thema’s zoals smokkelen, Staats-Spaanse Linies,….
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.1 Wandelnetwerken Waasland

4.3 SECTORMOMENTEN
In 2018 organiseerde Toerisme Waasland diverse overleg- en ontmoetingsmomenten waarop ideeën, suggesties en
samenwerkingsmogelijkheden met de sector werden besproken:
• Brainstormsessie productontwikkeling Waasland op 1 maart, waarop een brede waaier aan toeristische actoren zich bogen
over het productaanbod in de regio. Focus lag op zoeken naar vernieuwing in de Wase-steden-as (Lokeren, Sint-Niklaas en
Beveren), de Durme-Moervaart en de Noordelijke Bossen en Polders. Een vervolg op deze brainstormsessie kwam er op 24
april voor de Durme-Moervaart, op 26 april voor de Wase-Steden-As en op 19 juni voor de Noordelijke Bossen en Polders.
• Kick-off toeristisch seizoen op 15 maart in het Bizniz Hotel Lokeren, met de voorstelling van de plannen voor 2018.
• Studiereis Waasland op 19 oktober naar Waasmunster en Lokeren, voor de diensten voor toerisme, de gidsen en de
logiesuitbaters van het Waasland.
• Sectormoment marketingcampagne op 23 november, waarop de toeristische spelers in het Waasland werden uitgenodigd
voor een exclusieve preview van de nieuwe campagnestijl.

4.4 EVENEMENTEN
4.4.1 AMBACHTELIJK WEEKEND
Op 18 en 19 augustus organiseerde Toerisme Waasland in samenwerking met de aangesloten steden en gemeenten, Hulst
en Terneuzen Het Ambachtelijk Weekend. Het Weekend stond, 100 jaar na het eind van de Grote Oorlog, in het teken van
het thema VREDE, dat 455 exposanten inspireerde. Sommige gemeenten stippelden opnieuw een fietsroute uit langsheen de
exposanten. Toerisme Waasland bood een gratis brochure aan. Daarin werden 363 exposanten opgenomen.
Het Ambachtelijk Weekend werd gepromoot met een gratis brochure en de website www.ambachtelijkweekend.be, die tijdens
het evenement ongeveer 6.000 keer werd bezocht.
4.4.2 VOSSEN
Van 5 mei tot 30 september 2018 gidste Reynaert fietsers door de regio langs een route van 40 kilometer door de polders
tot in Hulst. Deelnemers aan ‘Vossen’ konden onderweg vier thematentoonstellingen bezoeken op vijf locaties. Het event,
georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen, Katoennatie, Indaver, en The Phoebus Foundation, bracht 60.000 bezoekers
naar het Waasland. Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunden dit event logistiek en promotioneel.

4.5 COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA
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Toerisme Waasland beheert de website www.ontdekhetwaasland.be en het regioteam bewaakt de inhoud van
www.toerismewaasland.be. In 2018 werden ook geregeld berichten en foto’s gepost op de eigen Facebook- en Instagramaccounts, waarvan het aantal volgers en likes elk jaar stijgen.

Maandelijks werden consumentennieuwsbrieven verstuurd naar een bestand van 4.993 adressen. Afhankelijk van het
nieuwsaanbod werden ook sectornieuwsbrieven verstuurd naar de toeristische sector in de regio (693 adressen).

4.6 DEELNAME AAN BEURZEN EN EVENEMENTEN
Toerisme Waasland nam deel aan de volgende beurzen en evenementen:
• Autoloze Zondag Sint-Niklaas: 16 september 2018
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5. SCHELDELAND
5.1 FIETS- EN WANDELCAMPAGNE SCHELDELAND
In 2018 voerden Toerisme Scheldeland en Toerisme Oost-Vlaanderen opnieuw een grootschalige print- en online campagne
om Scheldeland te promoten als weekend- en vakantiebestemming. In print gebeurde dat via het inspirerende en wervende
vakantieboek ‘Scheldeland jouw vakantieboek’. Naast een inspirerend luik, met beeldrijke reportages, recepten en de verhalen
van zeven Scheldeland ambassadeurs, bevatte het boek veel praktische info en concrete call-to-actions, onder andere via twaalf
kant-en-klare fiets- en wandelroutes. Nieuw in 2018 was de samenwerking met de logiessector, die hierdoor veel duidelijker
naar voren kwam doorheen het vakantieboek. Verder werd er ook voor het eerst een samenwerking aangegaan met bloggers
of influencers. Het boek werd gedrukt op 50.000 exemplaren en verspreid via een grote online campagne met onder andere
Facebook ads, Google AdWords en YouTube-video’s.
zie Deel 2: Headlines 2018, 1. Campagnes, 1.2 Regiogerichte campagnes, 1.2.4 Fiets- en wandelcampagne Scheldeland

5.2 PROJECTWERKING
5.2.1 GROOTE OORLOG IN SCHELDELAND
Binnen het grootschalige herdenkingsproject Groote Oorlog, opgezet met financiële steun van Toerisme Vlaanderen naar
aanleiding van 100 jaar WOI, werd een wervend magazine gepubliceerd ter promotie van evenementen en het toeristisch
aanbod rond Groote Oorlog in Scheldeland 1914-1918. Deze publicatie werd gerealiseerd in samenwerking met Roularta en
werd eind april 2018 bij Knack verspreid op 90.000 exemplaren (10.000 exemplaren overdruk voor verdeling bij de sector).
Met het resterende budget werden in 2018 vier belevingspunten voltooid, met name op de route in Bornem, Puurs, Lebbeke
en Buggenhout. Elke van deze belevingspunten omvatte een spelelement, picknickbank, fietsenbeugel, oplaadpaal en Groote
Oorlog infobord. Een thema Groote Oorlog werd eveneens uitgewerkt in het Scheldeland vakantieboek 2018.
5.2.2 ONTHAALPLAN DURMEVALLEI
Sinds november 2015 bouwen Toerisme Oost-Vlaanderen en het regioteam Scheldeland mee aan een onthaalplan voor de
Durmevallei door structureel overleg met Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Schelde-Durme
met Schelde Sterk Merk, Toerisme Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland en de gemeenten Lokeren,
Temse, Hamme, Zele, Waasmunster. Op 25 september 2018 werd het charter betreffende de onthaal- en ontsluitingsvisie
ondertekend.
5.2.3 SCHEEPSWERVEN IN BEELD
In 2017 werd er door Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met Toerisme Scheldeland en Toerisme Waasland, Dienst
Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met Tolerant, Op Stoapel, gemeenten Temse en Kruibeke een PDPO-project
ingediend met betrekking tot de Scheepswerven in Scheldeland. Na de afkeuring van de initiële aanvraag volgde er, na de
nodige aanpassingen, in 2018 een her-indiening van de aanvraag. Na goedkeuring werden in 2018 de eerste voorbereidingen
voor de opstart genomen.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.5 Scheepswerven in beeld
5.2.4 VLAAMSE MEESTERS IN SITU
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) verwierf subsidies voor het project ‘Vlaamse Meesters in situ’, dat op een tachtigtal
locaties de Vlaamse Meesters in situ wil ontsluiten en de beleving verhogen voor de toerist. Het regioteam Scheldeland ijverde
in 2018 mee om Aalst, Dendermonde, en Bornem op de radar te zetten en te ondersteunen binnen dit project, en biedt
mee ondersteuning voor de ontsluiting tussen Aalst en Dendermonde in samenwerking met de rederijen en Toerisme OostVlaanderen.
5.2.5 SCHELDE STERK MERK
In het strategisch project Schelde Sterk Merk werken 31 partners, waaronder Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland,
Toerisme Waasland en de Provincie Oost-Vlaanderen, samen aan ruimte om te leven en te beleven in de Scheldevallei tussen
Gent en Antwerpen. Samen willen de partners de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om de Scheldevallei naar
een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied te versterken voor inwoners en bezoekers. Zo wordt de Schelde
een ‘sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit. Toerisme
Scheldeland en Toerisme Oost-Vlaanderen waren ook in 2018 vertegenwoordigd in de stuurgroep en begeleidingsgroep.
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5.2.6 ONTHAALPLAN KALKENSE MEERSEN-DONKMEER
Het regioteam Scheldeland participeerde in het verleden in de workshops voor de opstelling van dit onthaalplan, dat gaat
over het optimaal inrichten en onthalen van de toeristen in het gebied Berlare, Wichelen, Laarne en Wetteren, met het oog
op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. Trekker is de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM). De projectcoördinator voor de uitwerking van het onthaalplan overlegde met het regioteam
Scheldeland en de logiesconsulente van Toerisme Oost-Vlaanderen over de ontwikkelingsmogelijkheden van logies in het
gebied. Samen met Toerisme Oost-Vlaanderen werd ook overlegd over het water-belevingselement, en een promotionele
ondersteuning van Toerisme Scheldeland in de nieuwe toeristische gids.
5.2.7 BELEEFBARE DENDERVALLEI
Met het Strategisch Project Denderland werden ruimtelijke uitdagingen ontwikkeld in de steden langs de Dender, met name
Ninove, Denderleeuw, Aalst (Scheldeland) samen met Liedekerke, Roosdaal (Vlaams-Brabant) en Ath en Lessines (Wallonië). In
2018 werd verder samengewerkt in de werkgroep toerisme en sloten Dendermonde en Lebbeke aan. Via de ondertekening van
het charter kwam er ook het engagement van de partners om hier verder op in te zetten. Eind 2018 werd bij Toerisme OostVlaanderen een projectcoördinator Beleefbare Dendervallei aangeworven.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.4 Beleefbare Dendervallei
5.2.8 LANDSCHAP VAN EREMBALD TOT KRAVAALBOS
Het landschap van Erembald tot Kravaalbos, verspreid over de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en de
gemeenten Aalst, Affligem, Asse en Opwijk, kan niet alleen bogen op een prachtig landschap maar ook op opvallend historisch
en cultureel erfgoed. Het gelijknamige strategisch project dat startte in 2017 en loopt tot 2020 wil de ruimtelijke kwaliteit en
de belevingswaarde van het projectgebied verbeteren door te werken rond zes centrale thema’s, waaronder landschappelijke
structuur, natuurwaarden en toeristisch-recreatieve netwerken en poorten. Het project is een samenwerkingsverband
tussen eerdergenoemde gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Ruimte Vlaanderen, de Regionale
Landschappen Groene Corridor, Pajottenland & Zennevallei, Schelde-Durme en de Bosgroepen Groene Corridor & Midden OostVlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen is partner voor de toeristische ontwikkeling, onder andere wandelen. Het regioteam
Scheldeland houdt nauw contact met betrekking tot toerisme in overleg met Toerisme Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap
Schelde-Durme en de stad Aalst. In 2018 werd de wandelnetwerkkaart Brabantse Kouters doorgetrokken in Scheldeland, in
samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en ondersteund door het regioteam Scheldeland.
5.2.9 VAN STEEN TOT STEEN LANGS DE SCHELDE
Het impulsdossier dat het Regionaal Landschap Schelde-Durme bij Toerisme Vlaanderen indiende voor het project Van
Steen tot Steen, voor de ontsluiting van drie kastelen met onder andere het kasteel Marnix van St Aldegonde, werd in 2016
goedgekeurd. In 2018 werden samen met alle projectpartners verdere afspraken gemaakt voor de uitwerking van het project.
zie Deel 2: Headlines 2018, 9. In voorbereiding, 9.6 Van steen tot steen langs de Schelde

5.3 SECTORMOMENTEN EN STUDIEDAGEN
Toerisme Scheldeland organiseerde in 2018 tal van ontmoetingsmomenten en studiedagen, waaronder:
• Sectormoment water op 24 april, rond beleving op het water
• Studiedag Scheldeland in Dendermonde-Berlare op 25 mei, met als doel de productkennis van de toerismemedewerkers te
vergroten en up-to-date te houden
• Ontmoetingsmoment Scheldeland op 29 maart in Kasteel d’Ursel in Bornem, gevolgd door een netwerkmoment met receptie

5.4 COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA
De website van Toerisme Scheldeland kende in 2018 een sterke verhoging van het aantal bezoeken: van 186.000 naar 226.186
sessies. Deze stijging was te verklaren door de promotiecampagne die Toerisme Scheldeland in de loop van 2018 voerde,
met in de hoofdrol het vakantieboek Scheldeland. Ook het aantal abonnees op de maandelijkse consumentennieuwsbrief
ging sterk de hoogte in: van 49.000 in 2017 naar 60.855 eind 2018. Verder beheerde het regioteam de aparte deelwebsites
www.scheldeland.be/grooteoorlog voor het project Groote Oorlog, en www.scheldeland.be/winter als landingspagina van de
winterwandelcampagne.
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Toerisme Scheldeland vzw heeft een eigen Facebookpagina waar ook meer lokale initiatieven aan bod kunnen komen. De
pagina had in 2018 gemiddeld 5.632 volgers, dit ten opzichte van gemiddeld 3.417 volgers in 2017. Op Instagram steeg het
aantal volgers naar 603 (tegenover 321 in 2017), de Twitter account werd stopgezet.

5.5 STRATEGISCH BELEIDSPLAN
In 2018 werkte het regioteam Scheldeland vzw verder op basis van het strategisch beleidsplan 2012-2017. Er werden echter
ook de nodige voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan 2020-2025. De opdracht werd
uitgeschreven en gegund, en alle Scheldelandse steden en gemeenten werden bezocht ter evaluatie van het huidige en ter
voorbereiding van het toekomstige strategisch beleidsplan.
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DEEL 4:
WERKING & ORGANISATIE

Toerisme Oost-Vlaanderen is een vzw en een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband in de zin van het decreet van 6
maart 2009 ‘betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden’.
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt vanuit het provinciebestuur maar in sterk partnerschap met andere publieke en private
partners. De vzw heeft 94 werkende leden: de Provincie, alle 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten, 15 toeristische verenigingen
(VVV’s) en 13 verenigingen of organisaties die toerisme en recreatie ondersteunen. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die
de taken van de vereniging ondersteunt, kan toegetreden lid worden.
De werking van de vzw wordt geregeld in de statuten van de vereniging. De vzw wordt bestuurd door twee organen: de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur.
Alle informatie met betrekking tot de organisatie, werking en acties is terug te vinden op de sectorwebsite sector.tov.be (onder
‘bestuurscentrum’).

1. STATUTEN
De geldende statuten zijn die van 24/09/2015 en zijn verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 31/12/2015.

2. ALGEMENE VERGADERING
2.1 LEDEN
2.1.1 WERKENDE LEDEN
De Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door:
Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor o.a. toerisme (tot 3/12/2018), voorzitter
Hilde Bruggeman, gedeputeerde (tot 3/12/2018), eerste ondervoorzitter
Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Martine Verhoeve, gedeputeerden (tot 3/12/2018)
Kalifa Diaby, provincieraadslid (tot 3/12/2018), tweede ondervoorzitter
Mia De Brouwer, Elisabet Dooms, Hugo Leroy, Jef Van Pée, Lena Van Boven, Sylvia Van Meirvenne, Joop Verzele,
provincieraadsleden (tot 3/12/2018)
Jan Briers, gouverneur (tot 27/10/2018) en Albert De Smet, griffier, adviserend
Oost-Vlaamse steden en gemeenten:
Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel, Buggenhout, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, De Pinte, Destelbergen,
Eeklo, Erpe-Mere, Evergem, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen,
Knesselare, Kruibeke, Kruishoutem, Laarne, Lebbeke, Lede, Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem,
Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins,
Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren,
Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm.
Toeristische verenigingen VVV’s:
Toerisme Meetjesland, VVV Eeklo, VVV Leiestreek, VVV Donkmeer, VVV Ninove, Toerisme Vlaamse Ardennen, KVVV Zottegem,
VVV De Lieve, VVV Faluintjesstreek, Toerisme Hamme, Toerisme Waasland, Toerisme Brakel, VVV Oosterzele, Toerisme
Leiestreek, Toerisme Scheldeland.
Andere verenigingen of organisaties:
Beweging.net, Gandante vzw, Gent Hotels vzw, Gentse Gidsen, Grote Routepaden, Horeca Oost-Vlaanderen, Pasar Gent-Eeklo,
Pasar Waas en Dender, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, Vakantievreugde, VOKA Oost-Vlaanderen, V.T.B.
Cultuur.

60

2.1.2 Toegetreden leden
M. Aerts, R. Bondue, R. De Ridder (Camping Fort Bedmar), A. Cnudde-Veijs, M. Dubrulle, M. Hansens-Boye, G. Moortgat, R. Van
Bockstaele, L. Van Cauter-Vidts

2.2 VERGADERINGEN
De Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen kwam twee maal samen, namelijk op 20 juni en op 12 december.
Op 20 juni keurde de Algemene Vergadering het activiteitenverslag en de rekeningen 2017 goed, evenals een budgetwijziging
2018. Op 12 december (open vergadering met netwerkmoment) keurde de Algemene Vergadering het jaarplan en budget 2019
goed.
De leden kunnen ten allen tijde de verslagen van de Algemene Vergaderingen raadplegen via het bestuurscentrum op
de sectorwebsite sector.tov.be. De verslagen van de open Algemene Vergadering van 12 december zijn door iedereen
raadpleegbaar.

3. RAAD VAN BESTUUR
3.1 LEDEN
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
NAMENS DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:
Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor o.a. toerisme (tot 3/12/2018), voorzitter
Hilde Bruggeman, gedeputeerde (tot 3/12/2018), eerste ondervoorzitter
NAMENS DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:
Kalifa Diaby, tweede ondervoorzitter
Mia De Brouwer
Hilde De Sutter
Elisabet Dooms
Lena Van Boven
Hugo Leroy
Sylvia Van Meirvenne
Jef Van Pée
NAMENS DE STEDEN EN GEMEENTEN:
Lucien Bats, Sint-Niklaas (Waasland)
Rita De Coninck, Eeklo (Meetjesland)
Marnic De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse Ardennen)
Viviane De Preester, Nazareth (Leiestreek)
Dirk Poriau, Merelbeke (Scheldeland)
Annelies Storms (Gent)
NAMENS DE TOERISTISCHE VERENIGINGEN (VVV’S):
Luc Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)
John De Vlieger, GVVV Leiestreek (Leiestreek)
Joris De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)
Herman De Wulf, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)
Luc Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse Ardennen)
NAMENS DE ANDERE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES:
Johan Browaeys, VOKA Oost-Vlaanderen
Wim Geirnaerdt, Unizo Gent-Meetjesland
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Tim Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen
Marie-Claire Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen
ADVISERENDE LEDEN:
Katia Versieck, algemeen manager, secretaris
Marianne Schapmans, Toerisme Vlaanderen
Erwin Van De Wiele, directeur dienst Toerisme Gent
Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
Pierre Goffaux, manager routebeheer, facilitair beheer en distributie
Melissa Dheere, penningmeester

3.2 VERGADERINGEN
De Raad van Bestuur vergaderde in 2018 op 8 februari, 26 april, 31 mei, 20 september en 15 november.
Alle beslissingen met betrekking tot de globale werking van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen werden aan de goedkeuring van
de Raad van Bestuur onderworpen.
De bestuurders kunnen ten allen tijde de verslagen van de Raden van Bestuur raadplegen via het bestuurscentrum op de
sectorwebsite sector.tov.be.
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DEEL 5:
PERSONEEL

2. PersoneelsOVERZICHT op 31/12/2018
De centrale diensten in Gent werden op 31 december 2018 bemand door 30 personen. Centraal wordt een eigen
provinciebrede werking ontwikkeld. De centrale diensten werken ook coördinerend en ondersteunend naar de
regiocoördinatieteams.
De regiocoördinatieteams worden bemand door een regiocoördinator en één of meerdere regiomedewerkers. De
regiocoördinaties zijn een eerste contactpunt voor toeristische ondernemers en besturen in een regio en volgen de regionale
toeristische werking op. De regiocoördinatieteams zijn gehuisvest in de regio’s: Eeklo voor het Meetjesland, Sint-Niklaas voor
het Waasland, Dendermonde voor Scheldeland, Ronse voor de Vlaamse Ardennen, Kortrijk voor de Leiestreek.

MANAGEMENT
Katia Versieck, algemeen manager
Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair beheer en distributie

CENTRALE DIENSTEN
Algemene diensten
Melissa Dheere, deskundige boekhouding en financiën
Ruth Vandersmissen, deskundige personeel en administratie
Marketing en communicatie
Tim Bottelberghe, coördinator marketing en communicatie
Steven De Backer, verantwoordelijke pers en communicatie
Bram Elewaut, deskundige digitale media
Ellen Van Wulpen, community en content deskundige
Caroline De Ruyck, copywriter
Jan Lehoucq, medewerker lay-out
Lut Busschots, polyvalent medewerker
Sectorwerking
Stijn Vandeplas, consulent sectorwerking
Deborah Ongena, consulent verblijfstoerisme
Theo De Meyer, consulent logies
Jessica Bonte, consulent MICE-sector
Projectwerking
Stijn Vinck, projectcoördinator
Frederik Goossens, projectcoördinator
Boris De Wolf, projectcoördinator
Elisa de Puysseleyr, projectcoördinator steunpunt toeristisch onthaal
Pieter Vanholder, projectcoördinator Beleefbare Dendervallei
ROUTEBEHEER
Veronique Eeckhaut, deskundige routebeheer
Annelies De Roo, deskundige routebeheer
Ronnie Boeykens, medewerker routebeheer
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KENNISCENTRUM
Els De Groote, deskundige data en onderzoek
Dorothy Lamiroy, deskundige data en onderzoek

Onthaal EN DISTRIBUTIE
Veronique Vanausloos, deskundige onthaal en distributie
Petra Cayman, medewerker onthaal en distributie
TECHNISCHE DIENST
Peter Pruydt, medewerker technische dienst
Antoine Vanden Bossche, medewerker technische dienst

Regiocoördinatieteams
VLAAMSE ARDENNEN
Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen
Ann De Pauw, regiomedewerker Vlaamse Ardennen
Vera De Temmerman, medewerker Vlaamse Ardennen
MEETJESLAND
Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland
Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland
Ilse Huyvaert, medewerker Meetjesland (in dienst Toerisme Meetjesland)
Inge Slock, medewerker Meetjesland (in dienst Toerisme Meetjesland)
WAASLAND
Els Maes, regiocoördinator Waasland
Heidi Schaght, regiomedewerker Waasland
Ellen Coppens, medewerker Waasland (in dienst Toerisme Waasland)
SCHELDELAND
Marilou Dubois, regiocoördinator Scheldeland
Tamara Corijn, regiomedewerker Scheldeland
Anneleen Tilburgh, regiomedewerker Scheldeland (in dienst Toerisme Provincie Antwerpen)
LEIESTREEK (in gezamenlijke dienst met Westtoer)
Katrien Six, regiocoördinator Leiestreek
Emmanuel Derdeyn, regiomedewerker Leiestreek
Babette De Fauw, regiomedewerker Leiestreek
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DEEL 6:
FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (in EURO)
ACTIVA
VASTE ACTIVA
COMPUTERSOFTWARE
MEUBILAIR & ROLLEND MATERIEEL
BORGTOCHTEN
VLOTTENDE ACTIVA
VOORRAAD AUTOROUTES
VOORRAAD FIETSROUTES
VOORRAAD FIETSNETWERKKAARTEN
VOORRAAD WANDELROUTES
VOORRAAD THEMATOCHTEN
VOORRAAD FIETSBOXEN
VOORRAAD WANDELBOXEN
VOORRAAD WANDELNETWERKKAARTEN
VOORRAAD FIETSNETWERKBOXEN
VORDERINGEN < 1 JAAR
- KLANTEN
- OVERIGE VORDERINGEN
GELDBELEGGING
LIQUIDE MIDDELEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL ACTIVA

64.682,17
13.217,60
46.981,08
4.483,49
3.283.845,12
1.339,52
41.310,73
8.959,78
17.445,42
65.182,53
183,06
32,28
14.043,96
625,56
32.542,38
114.799,91
799.110,18
2.167.082,15
29.300,70
3.356.640,33

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
FONDSEN VAN DE VERENIGING
BESTEMDE FONDS SOCiAAL PASSIEF
WERKINGSRESERVE VOORBIJE JAREN
VERLIES VAN HET BOEKJAAR
VOORZIENING PENSIOENEN
VOORZIENING GELDBELEGGING
VOORZIENING PROJECTEN
VOORZIENING GROEPSVERZEKERING
VOORZIENING REALISATIE BELEVINGSPUNTEN BRAKEL/MAARKEDAL
VOORZIENING VOOR NIEUWE WEBSITE
SCHULDEN
LEVERANCIERS
BELASTINGEN
BEZOLDIGINGEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL PASSIVA
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2.652.141,49
94.869,99
584.000,00
2.069.873,56
-546.858,60
20.462,88
2.500,00
3.000,00
20.184,66
70.000,00
334.109,00
696.385,80
374.968,79
4.428,98
265.309,71
59.791,36
3.356.640,33

OPBRENGSTEN
VERKOPEN
VERKOOP AUTOROUTES
VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN
VERKOOP FIETSROUTES
VERKOOP WANDELROUTES
VERKOOP THEMATOCHTEN
VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN
VERKOOP BROCHURES DERDEN
VERKOOP PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
LIDGELDEN
LIDGELDEN STEDEN EN GEMEENTEN
LIDGELDEN VVV'S
LIDGELD VERENIGINGEN
PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPPEN
TOELAGEN PROVINCIEBESTUUR
TOELAGEN IN DE WERKING
TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN
INFRASTRUCTUUR FIETS- & WANDELNETWERKEN
INFRASTRUCTUUR PROJECTEN
DIVERSE ONTVANGSTEN
MICE
TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN
SPONSERING EN PARTICIPATIES
INFODAG DAGTRIPS GROEPEN/ANDERE
RECUPERATIE PERSONEELSKOST: GROEPS-& HOSPITALISATIEVERZEKERING/MC'S
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN
ANDERE RPROJECTEN
SOCIALE TUSSENKOMSTEN
DOORFACTURATIES
STRUCTURELE INTERPROFESSIONELE LOONCORRECTIE
ONVOORZIENE ONTVANGSTEN
ONTVANGSTEN FINANCIEEL
INTERESTEN

TOTALE OPBRENGSTEN

Reëel

Budget

111.458,08
18,40
49.171,39
7.993,05
7.915,45
14.555,81
27.929,84
37.72
3.836,42

120.500,00
0,00
55.000,00
9.500,00
9.500,00
14.000,00
28.500,00
500,00
3.500,00

41.058,74
38.993,00
1.161,90
671,19
232,65

40.750,00
38.800,00
1.050,00
600,00
300,00

3.910.729,00
3.910.729,00

3.910.729,00
3.910.729,00

52.990,63
7.710,00
45.280,63

100.192,00
7.640,00
92.552,00

348.457,94
0,00
35.266,58
0,00
13.264,63
38.014,12
17.645,43
70.563,04
108.715,14
60.684,31
4.212,89
91.80

323.375,00
0,00
35.000,00
5.900,00
10.000,00
41.700,00
53.500,00
50.275,00
109.000,00
14.000,00
4.000,00
0,00

7.823,86
7.823,86

13.000,00
13.000,00

4.472.518,25

4.508.546,00
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KOSTEN

Budget

KOSTEN BROCHURES
FIETSNETWERKKAARTEN
FIESTROUTES
WANDELROUTES
THEMATOCHTEN
WANDELNETWERKKAARTEN
BROCHURES DERDEN
DIVERSE VOOR VERKOOP
AANKOOP VOOR VERKOOP POV

71.000,27
14.957,77
0,00
0,00
44.868,62
2.844,00
4.419,80
93,16
3.816,92

72.150,00
15.500,00
8.250,00
2.750,00
36.000,00
3.000,00
3.000,00
150,00
3.500,00

VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN
VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN

28.276,55
28.276,55

0,00
0,00

317.081,00
167.052,27
6.646,68
30.777,43
6.709,17
30.506,70
2.573,86
178,86
11.379,96
2.610,09
14.608,09
17.219,54
4.772,70
4.419,32
1.150,65
16.475,68

247.300,00
83.500,00
7.000,00
25.000,00
8.500,00
36.750,00
3.000,00
500,00
13.300,00
4.500,00
20.000,00
14.500,00
1.000,00
3.500,00
1.250,00
25.000,00

PUBLICATIES
GRATIS ROUTEBROCHURES
STAPAF MAGAZINE

97.753,19
28.513,19
69.240,00

102.000,00
28.000,00
74.000,00

BEURZEN EN WORKSHOPS
WANDEL-& FIETSBEURS ANTWERPEN/GENT
WANDEL-& FIETSBEURS UTRECHT
INFODAG DAGTRIPS VOOR GROEPEN
DECORATIEMATERIAAL ALGEMEEN

30.091,66
3.615,25
4.456,19
21.422,72
597,50

32.300,00
3.000,00
3.000,00
25.000,00
1.000,00

PERS EN P.R.
PERSONTVANGSTEN/-CONFERENTIES/-BEZOEKEN
SAMENWERKING VRT
RELATIEGESCHENKEN/PRIJZEN
COMMUNICATIE SECUNDAIRE DOELGROEPEN
SECTORWERKING MICE

103.285,33
6.894,19
36.106,86
2.408,72
51.512,63
6.362,93

154.000,00
15.000,00
40.000,00
6.000,00
84.000,00
9.000,00

PUBLICITEIT
EIGEN CAMPAGNES - BINNENLAND
MAILINGS
POOL 5 VLAAMSE TOERISTISCE FEDERATIES
INTERNET - WEBSITE
AUDIO-VISUEEL MATERIAAL & UITRUSTING
DIGITALE & SOCIALE MEDIA
PROMOTIE MICE

530.410,82
217.917,38
65.298,35
43.506,20
49.964,06
8.176,74
124.541,20
21.006,89

555.000,00
250.000,00
55.000,00
40.000,00
40.000,00
15.000,00
135.000,00
20.000,00

57.033,72
1.661,82
50.000,00
5.371,90

8.500,00
2.000,00
0,00
6.500,00

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

STUDIE/ONDERZOEKEN
EIGEN STUDIES/ONDERZOEKN
AANKOOP STUDIES/RAPPORTEN
PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE ONDERZOEKEN

Reëel

Budget

108.328,84
-13.707,20
-13.494,07
85,19
41.218,27
0,00
94.226,65

210.800,00
0,00
0,00
500,00
130.000,00
300,00
80,000,00

2.554.413,02
2.263.840,77
74.155,61
19.875,39
43.868,58
137.416,24
15.256,43

2.598.746,00
2.298.746,00
75.000,00
20.000,00
39.000,00
149.000,00
17.000,00

44.214,16
44.214,16

45.000,00
45.000,00

-31,12
-31,12

0,00
0,00

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

275.345,43
-1.563,60
276.909,03

-1.246,00
-1.246,00
0,00

DIVERSEN
BEDRIJFSBELASTINGEN
NIET AFTREKBARE BTW

212.655,35
29.387,45
183.267,90

205.500,00
5.500,00
200.000,00

TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN
589.518,63
TOELAGEN GASTENKAMERS
-880,00
BIJDRAGE TOERISME LEIESTREEK
29.167,24
BIJDRAGE TOERISME MEETJESLAND
38.392,46
BIJDRAGE TOERISME SCHELDELAND
58.000,00
BIJDRAGE TOERISME VLAAMSE ARDENNEN
55.776,00
BIJDRAGE TOERISME WAASLAND
59.226,00
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/TOERISMEBOEREN
14,00
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/DE LIEVE VERVOERT
80.758,32
GEBIEDSGERICHTE PROJ/IMPULS BELEEF JE EIGEN RONDE VA & HOMELAND OF CYCLING 33.456,42
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/STATEGISCHE PLANNEN
40.303,97
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/INTERPROVINCIAAL FIETSPROJECT
12.480,60
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/LANDSChAPSPARK DRONGENGOED AMBASSADEUR
0,00
TOELAGEN LOKALE BROCHURES & UITGAVEN
1.490,76
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN
35.290,86
TOELAGE/KOST FIETSVERHUURNETWERK
42,00
LOGEREN IN VLAANDEREN
146.000,00

634.758,00
0,00
29.167,00
38.392,00
58.000,00
55.776,00
58.000,00
5.000,00
28.000,00
108.000,00
15.000,00
16.423,00
12.000,00
5.000,00
60.000,00
0,00
146.000,00

INFRASTRUCTUUR
AUTOROUTES
FIETSNETWERKEN
WATERGEBONDEN ROUTES
WANDELNETWERKEN
RECREATIEVE BEHEERSOVEREENKOMSTEN
ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN
PERSONEEL
PERSONEEL
PERSONEEL DERDEN
OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIEREIZEN
REISKOSTEN PERSONEEL
VERZEKERING PERSONEEL
ANDERE PERSONEELSKOSTEN
ANDERE KOSTEN
AFSCHRIJVINGEN
TOEVOEGING/TERUGNAME WAARDEVERM VORD TH 1 JR
TERUGNAME WAARDEVERMINDERINGEN VORDERINGEN

TOTALE KOSTEN
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (VERLIES)


5.019.376,85

4.864.808,,00

-546.858,60

-356.262,00
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