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1 Voorwoord voorzitter 
 

Beste lezer,  

2018 was mijn laatste jaar als voorzitter van Toerisme Meetjesland. Ik blik graag terug op een jaar waarbij op 

het vlak van publicaties vooral onze Bucketlist 101 Tips opviel maar ook de toeristische kaart ’t Liefken voor 

Altijd werd uitgegeven. Beide kaarten werden verspreid met een online aanvraagformulier en in een mum 

van tijd konden we op deze manier enkele duizenden mensen in Vlaanderen en Nederland bereiken die 

spontaan onze toeristische informatie opvroegen. Het resultaat? Fietsers uit heel Vlaanderen en Nederland 

die vanuit de Huysmanhoeve of andere ankerpunten in het Meetjesland hun fiets- of wandeltocht in het 

Meetjesland aangevat hebben. In de loop der jaren hebben we met Toerisme Meetjesland een heel sterke 

band gecreëerd met de fietser en wandelaar in Vlaanderen en Nederland. We hebben onszelf echt als merk 

op de kaart gezet en het is echt zo dat je naar het Meetjesland moet komen om wat mee te maken, zoals het 

streekmerk ons belooft. 

Naast die sterke communicatieprojecten is ook  de sectorsamenwerking belangrijk voor onze werking. Door 

het verlenen van advies en het mee versterken van tientallen toeristische projecten in de streek, trachten we 

‘bruis’ in het Meetjesland te steken. Dat genereert aandacht voor het leven in de dorpen, de zorg voor de 

rijke natuur en de lokale economie. Netwerkversterking en nieuwe ideeën leiden tot een toerisme dat 

streekversterkend werkt. Zo reizen wij naar morgen. 

 Ik wil als afscheidnemend voorzitter iedereen bedanken die hier samen met ons aan gewerkt heeft. Ik dank 

ook het team voor de deskundigheid en de inzet. 

  

Rita De Coninck 

Voorzitter Toerisme Meetjesland  
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2 Marketing en promotie 

 Geïntegreerde aanpak opvolger toeristische gids én zomercampagne 
In samenwerking met de dienst marketing van 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 werd tot één project. Als uitvoerende partner werd 

Travelmedia aangeduid. 

Doelstelling  

 Het Meetjesland positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor een korte vakantie. 

 Verhogen van de naamsbekendheid van de regio Meetjesland als toeristische bestemming. 

 De creatie van een vakantieboek en dat verspreiden bij de doelgroep om potentiële bezoekers aan te 

zetten tot het boeken van een verblijf of maken van een uitstap. 

 Verdere uitbouw van het e-mailingbestand van geïnteresseerden in de bestemming Meetjesland 

 Trafiek genereren naar de website www.toerismemeetjesland.be 

 Conversatie en bereik bevorderen op/van de social mediakanalen (vooral facebook en instagram) van 

Toerisme Meetjesland 

De publicatie 

De (papieren) publicatie werd het vakantieboek ‘Meetjesland Bucketlist’ waarmee de toerist-recreant thuis 

zijn trip naar het Meetjesland kon voorbereiden.  

De Meetjesland Bucketlist (30.000 exemplaren) zet de verschillende toeristische clusters in onze regio in 

de kijker: ‘het Krekengebied’, Landschapspark Drongengoed, De Lieve, De Kalevallei, Rondom 

Huysmanhoeve en Rondom Wippelgem.  

Belangrijk aspect binnen de Bucketlist waren onze sectorambassadeurs. Door 25 portretten werd een 

gezicht gegeven aan toerisme in de regio. 

Via een digitale landingspagina werden 17.297 exemplaren rechtstreeks 

door onze doelgroep opgevraagd en 5.675 boeken werden verspreid via de 

webshop, wat hoofdzakelijk distributie betekent aan toeristische 

sectorpartners. 4.000 exemplaren kwamen via een foute levering van 

Manufast terecht bij klanten van Scheldeland (een fout waarvoor we geldelijk 

zijn vergoed, maar waardoor toch ook toeristen bij ons zijn beland). De 

ongeveer 3.000 overblijvende exemplaren werden door ons eigen infokantoor 

verdeeld. Voor het einde van augustus was de volledige voorraad zo goed 

als op.  

43 geïnteresseerde logieshouders stapten mee in het verhaal als 

‘Meetjesland Logies’ en ondertekenden hiervoor een engagementsverklaring 

met Toerisme Meetjesland. Deze logieshouders nemen we prioritair mee in 

onze acties en campagnes. 
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De  campagne 

 De voorstelling in Bar Baptist van 

Brouwerij Van Steenberge op 

dinsdag 20 maart 2018 kon rekenen 

op ruime belangstelling van pers en 

sector. Er waren 100 aanwezigen. 

 We maakten 12 korte 

promotiefilmpjes met Rick De 

Leeuw als gezicht. Deze filmpjes 

werden met een facebookactie 

doorheen de zomer ingepland. Er 

werd in totaal 91.700 minuten lang 

naar deze video’s gekeken. 

 De landingspagina werd gepromoot 

via een nieuwsbrief van Reisroutes (200.000 relevante toerisme-adressen), Stapaf Nieuwsbrief van 

Toerisme Oost-Vlaanderen (60.000 adressen) en via een actie op Google Adwords. 

 Door deze actie met landingspagina kon Toerisme Meetjesland zijn nieuwsbriefbestand doen stijgen 

tot 28.277 volgers en de Facebookpagina tot 5.700 volgers. 

 De influencers die we op pad stuurden deze zomer waren: Gerrit & The City, Tavelboulevard, Fréderic 

Paulussen en Wanda Wandelt 

 Onze campagne resulteerde ook in veel spontane blogs, we kregen positieve reacties op sociale media 

en onze #meetjesland op Instagram is ondertussen goed voor 3.652 berichten 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen) 

 

 Glutenvrij Meetjesland 
In samenwerking met 7 logieshouders, 10 

restaurants én de Huysmanhoeve besteedt 

de nieuwe brochure “Glutenvrij Meetjesland” 

aandacht aan deze voedselintolerantie, die 

het moeilijk maakt voor deze doelgroep om 

onbezorgd op vakantie te gaan. In april werd 

de nieuwe brochure samengesteld, via een 

vernieuwd engagement van de verschillende 

deelnemers. Ondertussen breidt ook de 

facebookpagina ‘Glutenvrij Meetjesland’ uit 

en werd in november een stand op de 

Glutenvrije Wintermarkt bemand door de groep ‘Glutenvrij Meetjesland’. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Horeca Meetjesland en deelnemers project ) 

 Uit in het Meetjesland 
De evenementenorganisatoren die meedoen aan de actie ‘Uit in het Meetjesland’ financieren een 

gezamenlijke folder, een gezamenlijke flyer en de distributie ervan. Toerisme Meetjesland maakt de 

brochure en biedt de opvolging ervan aan. In 2018 waren er 27 deelnemende organisatoren, goed voor 90 

evenementendagen exclusief de openingsdagen van de Huysmanhoeve in Eeklo (woe-zo, april-september) 

en Buitenspel in Doornzele (elke dag juli-augustus en elk weekend september). Met dit boekje in de hand 

kan je een zomer lang bijna letterlijk elke dag ergens naartoe in het Meetjesland. Bij de campagne is ook 

inbegrepen: een ‘push’ voor elk evenement op de facebookpagina Meetjesland ter waarde van 60 euro, er is 

de rolkrant op de Huysmanhoeve en automatische opname in alle kalenders die via Toerisme Meetjesland 

gevoed of verspreid worden. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Meetjeslandse evenementenorganisatoren ) 
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 Groepsuitstappen Meetjesland 
De brochure om groepsuitstappen en dagtrips te promoten, werd als ‘Groepsuitstappen Meetjesland 2018-

2018’ herdrukt en herwerkt voor de workshop dagtrips voor groepen op 24 februari 2018 in Merelbeke. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen) 

 Online 

Promotieoverleg versterken binnen TOV, Landschapspark Drongengoed én 
Huysmanhoeve 

Regioteam Meetjesland maakt deel uit van de maandelijkse redactievergadering binnen Toerisme Oost-

Vlaanderen waar ook de website, de invulling van het Stapaf-magazine, de sociale media, de elektronische 

nieuwsbrieven en het publicatiebeleid aan bod komt.  In dit kader sporen we de gemeenten en ondernemers 

verder aan om ons geregeld hun nieuw aanbod kenbaar te maken via www.tov.be/promoten.  

Deze methodiek van Toerisme Oost-Vlaanderen volgend (wat op het vlak van sociale media zijn vruchten 

afwerpt) zijn we al een vergelijkbaar redactie- en promotieoverleg ‘Landschapspark Drongengoed’ opgestart 

(5 keer samengekomen i.s.m. gemeente Maldegem, gemeenten Knesselare, ANB en Regionaal Landschap 

Meetjesland). Dit bestaat nu ook maandelijks binnen het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve (i.s.m. 

Plattelandscentrum Meetjesland en provincie Oost-Vlaanderen) om de communicatie (nadruk website en 

sociale media) over deze beide attractiepunten in de regio beter te stroomlijnen. In 2018 hebben we ook 

breder overleg binnen de Huysmanhoeve opgestart over communicatie, over onthaal en de dagelijkse 

werking op de hoeve.  

Websites  

Regioteam Meetjesland werkt mee aan het website- en sociale mediabeheer van: 

 www.toerismemeetjesland.be  

 www.tov.be en het volledige StapAf-aanbod van Toerisme Oost-Vlaanderen  

 www.sector.tov.be (het sectorkanaal van Toerisme Oost-Vlaanderen)  

 www.glutenvrijmeetjesland.be 

 (project vzw Toerisme Oost-Vlaanderen ) 

Dit beheer en de opvolging van deze kanalen is een quasi dagelijkse opdracht binnen het team. Daarnaast 

voeden we ook samen met andere organisaties de website en sociale media van www.drongengoed.be.  

     (project Strategisch project Landschapspark Drongengoed, RLM en vzw Toerisme Meetjesland) 

Sociale media: Facebook, Twitter en Instagram 

In 2018 zijn onze kanalen op sociale media  verder uitgebouwd tot efficiënte promotiekanalen voor het 

toeristisch aanbod van de regio.  

Onze facebookpagina Meetjesland heeft momenteel 5.700 volgers (t.o.v. 4.500 jaar ervoor). Hier koppelen 

we ook heel sterk de werking op de Huysmanhoeve en de evenementenactie Uit in het Meetjesland aan. Het 

totale bereik van deze facebookpagina (views) liep de laatste jaren steeds tot in de miljoenen. Vooral de 

fietsacties brachten hiertoe bij. De actie Uit in het Meetjesland is dan weer een klassieker aan het worden op 

het vlak van ons organisch (niet-betaald) bereik. We trachten met deze pagina het 365/365-principe toe te 

passen. Zo goed als elke dag wordt een bericht gepost. 

De facebookpagina Glutenvrij Meetjesland heeft 1.300 volgers dit jaar wat voor een niche-pagina zeer 

sterk is.  

Regioteam Meetjesland is ook medebeheerder van de Facebookpagina Landschapspark Drongengoed 

waar we in 2018 van 443 volgers naar 947 volgers evolueerden. Het redactieoverleg ‘Landschapspark’ is 

daar niet vreemd aan.  

Onze Twitter-account Meetjesland is ook een continue stijger met momenteel 1.000 volgers, 100 meer dan 

vorig jaar. Wordt vooral ingezet voor beleids- en sectorinfo. 

http://www.tov.be/promoten
http://www.toerismemeetjesland.be/
http://www.tov.be/
http://www.sector.tov.be/
http://www.glutenvrijmeetjesland.be/
http://www.drongengoed.be/
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De Instagram-account van Toerisme Meetjesland heeft 365 volgers, voorlopig nog sporadisch gebruik. 

#meetjesland, #kreken, #drongengoed zijn wel populaire hashtags waar veel toeristen hun liefde voor de 

regio op betuigen. Die interessante content wordt gebruikt in nieuwsbrieven en op facebook. 

Nieuwsbrieven 

 Toerisme Meetjesland heeft ook een eigen consumentennieuwsbrief (na de Bucketlistcampagne 2018 

versterkt tot bijna 30.000 adressen). Deze nieuwsbrieven worden gedurende het hele jaar quasi 

maandelijks ingezet. 10 keer verschenen in 2018, gemiddelde click rate tussen 10% en 14%. 

 Regioteam Meetjesland voedt de StapAf nieuwsbrieven van Toerisme Oost-Vlaanderen met 

Meetjeslandse items(bereik 60.000, ook via de redactievergadering). 

 Sectornieuws wordt verzorgd door de sectorcel van TOV via de TOV-sectornieuwsbrief en 

www.sector.tov.be  

Beurzen 

Toerisme Oost-Vlaanderen ging naar de fietsbeurs in Utrecht (Jaarbeursgebouw 2,3 en 4 maart) en Gent 

(Flanders Expo 10 en 11 februari).  

(project vzw Toerisme Oost-Vlaanderen) 

 Zakentoerisme en de meeting industry 
Voor de meeting industry organiseerde de MICE consulente van Toerisme Oost-Vlaanderen, hierin 

ondersteund door regioteam  Meetjesland, een ontdekkingsdag met zakenlieden op zoek naar goede 

mogelijkheden voor hun bedrijf. Deze ontdekkingsdag zette o.a. Hotel Shamon, Den Hof in Zelzate, Bar 

Baptist (Brouwerij Van Steenberge) en Woestyne Meeting & Event Venue in de kijker met ook aandacht voor 

de gidsenwerking en mogelijke activiteiten voor bedrijven. 

 (project Toerisme  Oost-Vlaanderen) 

3 Sectorwerking 
Belangrijk is dat Toerisme Meetjesland verder werkt via de verschillende sectorclusters aan de netwerken en 

aan het merk. Samenwerking stimuleren en 

faciliteren, dat als voornaamste taak.  

 Opening toeristisch seizoen 
Toerisme Meetjesland organiseerde op 20 maart 

2018 een openingsevenement voor de sector, de 

‘Opening Toeristisch Seizoen’ waarbij we de sector 

en de betrokken overheden op één welbepaalde 

(toeristische) plek uitnodigen om te netwerken en 

elkaar te ontmoeten. Dit keer in Bar Baptist, 

Brouwerij Van Steenberge Ertvelde, op 20 maart. Er 

waren 100 stakeholders uit de streek aanwezig.   

(project vzw Toerisme Meetjesland) 

 Samen werken aan onthaal 
2018 werd het eerste jaar van uitvoering van de visienota Onthaal, ‘naar een uitgebreid en kwaliteitsvol 

onthaalnetwerk in Oost-Vlaanderen waar de gast zich welkom voelt en gemakkelijk zijn weg vindt’. Er werd 

in 2018 binnen Toerisme Oost-Vlaanderen een Coördinator Onthaal aangesteld. 

 Voor ‘Onthaal’ in Meetjesland werd in 2018 vooral het Ambassadeurschap Landschapspark 

Drongengoed uitgerold, een Leader-project.  

 Specifiek voor het Meetjesland heeft Toerisme Meetjesland met Plattelandscentrum Meetjesland een 

traject doorlopen om van de Meetjesland Cafés volwaardige infopunten te maken voor toeristen en 

http://www.sector.tov.be/
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recreanten in onze regio. Die 10 cafés werden ook aldus in de publicatie ‘Meetjesland Bucketlist’ mee 

opgenomen. In februari werden de bordjes ‘Infopunt Meetjesland’ uitgereikt 

 Opvolging en begeleiding van de onthaalpunten in het Meetjesland. 

 Jaarlijks in maart neemt Toerisme Meetjesland deel aan de brochure-uitwisseling met naburige 

toeristische diensten in de strook tussen Knokke en Antwerpen. In 2018 kwamen de collega’s samen in 

Wachtebeke. Deelnemers zijn doorgaans: Knokke, Blankenberge, Sluis, Damme, Meetjesland, Brugse 

Ommeland, Brugge, Gent, Waasland, VVV Zeeuws-Vlaanderen, afhankelijk van waar het georganiseerd 

wordt. Een belangrijk moment van brochure-uitwisseling maar ook op het vlak van versterking 

productkennis bij onze onthaalmensen en aandacht voor elkaars troeven. 

(project Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Meetjesland, Plattelandscentrum Meetjesland) 

 Logiesoverleg Meetjesland 
Het activeren van de samenwerking met en tussen logieshouders in het Meetjesland heeft zich in 2018 op 

drie belangrijke acties geconcentreerd: 

 Het actief gaan stimuleren van een ‘partnerschap Meetjesland Logies 2018’, de eerste keer dat we 

als toeristische dienst een (h)écht wederzijds engagement van elkaar vroegen in ruil voor actieve 

logiespromotie. 

 Het toewerken naar het bereiken van betere klimaatdoelstellingen binnen de logiessector in het 

kader van Klimaatgezond Meetjesland met het project ‘Duurzaam Toerisme’, gefinancierd door de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

 Glutenvrij Meetjesland 

Op 31 mei kwamen de logies samen op de logies infodag van Toerisme Oost-Vlaanderen in Hotel Den Hof 

in Zelzate. Deze heel concrete acties hebben heel veel wederzijds contact gegenereerd tussen de sector en 

de toeristische dienst. Daarnaast zorgde  ook de logiesconsulente van Toerisme Oost-Vlaanderen met een 

intense werking voor ondersteuning en advies aan startende logies 

(project Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland) 

 Meetjeslands evenementenoverleg 
Het evenementenoverleg is in oktober samengekomen in voorbereiding van de actie ‘Uit in het Meetjesland’. 

Tijdens de zomer van 2018 is de actie ‘Uit in het Meetjesland’, ontstaan in de schoot van het overleg, 

doorgegaan met 27 deelnemende evenementenorganisatoren.  

(project Toerisme Meetjesland) 

 Overleg Toeristische diensten 
De diensten voor toerisme en bevoegde ambtenaren toerisme zijn in 2018 twee keer samengekomen: een 

keer in juni en een tweede keer in november. Dit overleg is een uitwisseling van ideeën tussen de 

verschillende diensten en een uitwisseling van projecten en plannen van Toerisme Meetjesland, Toerisme 

Oost-Vlaanderen en de gemeenten. 

(project Toerisme Meetjesland) 

 Toeristische Initiatiefmap Meetjesland en sector.tov.be  
De Toeristische Initiatiefmap Meetjesland blijft een belangrijk instrument om de sector te ondersteunen in de 

uitbouw van hun toeristische projecten en initiatieven. De hernieuwde map (2016-2020) wordt bij 

sectorcommunicatiemomenten actief gebruikt.  We geven ze ook aan  mensen die nieuw zijn in de sector en 

hanteren de map als leidraad bij een  eerste sectorcontacten  

Bedoeling is om de actieve sector zoveel mogelijk naar de Oost-Vlaamse sectorwebsite www.sector.tov.be 

te leiden. Daarmee willen wij ook (inter)actief de informatiedoorstroming tussen de diverse actoren in de 

sector en onze toeristische organiasatie stimuleren .. 

(project Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland) 

 

 

http://www.sector.tov.be/
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4 Projecten 

 ’t Liefken Voor Altijd  
Het oudste kanaal van Vlaanderen krijgt een gezicht 

Het Leaderproject “De Lieve Vervoert” is in juni 2018 met de toeristische kaart ’t Liefken voor Altijd (met 8 

routes!) naar buiten gekomen. Hieraan gekoppeld: een digitaal verhaal 

(www.toerismemeetjesland.be/tliefken) met inspiratie, audiofragmenten en filmpjes met Lieve-ervaringen. 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. 

 Er werden in juni 10.000 kaarten verspreid vooral via de website (online bestellen = thuis 

toegestuurd krijgen)  

 . De promotie verliep via Radio 2 (redactie Oost-Vlaanderen, Weekend Wekker en De Madammen. 

Een maand later was de hele voorraad op 

 Twee belangrijke evenementiële uitlopers van dit project waar Toerisme Meetjesland ook actief heeft 

aan meegewerkt: opendeurdag ’t Liefke voor Altijd van Kunstacademie Eeklo-Zomergem-

Waarschoot begin mei en de Grafitti Jam op de Expreswegbrug van Balgerhoeke/Adegem door 

Jeugddienst Maldegem en enkele bekende grafitti-artiesten uit heel Europa. 

 83 Meetjeslandse toeristisch relevante ondernemers staan op de toeristische kaart vermeld als 

ambassadeur van het gebied rond ’t Liefken. 

 Speciaal voor de producenten van streekproducten werd een online inspiratiepagina gemaakt die via 

de consumentennieuwsbrief werd verspreid. 

 In december 2018 hebben we de kaart een update gegeven in het kader van 750 jaar De Lieve (in 

2019) en 20.000 exemplaren laten drukken voor het volgende seizoen. 

 

Toeristische raad Lievegem 

Binnen dit project werkten we ook een aanzet tot toeristische visie uit voor de op te richten toeristische raad 

van Lievegem. Hiervoor kwamen we op drie avonden samen einde 2017. Op 28 mei 2018 werd de visie 

onder ruime belangstelling voorgesteld aan pers en publiek. 

 

 (Leaderproject: Promotor Toerisme Oost-Vlaanderen, co-promotor Plattelandscentrum Meetjesland) 

 Landschapspark Drongengoed  

Uitbouw strategisch project 

Binnen het strategisch project blijft Toerisme Meetjesland in het overleg zijn trekkende rol van 

streekpromotor en toeristische productontwikkelaar (sectorsamenwerking) spelen. Toerisme Meetjesland 

volgt daartoe de projectgroep op en de werkgroep communicatie. Voor het laatste beheert Toerisme 

http://www.toerismemeetjesland.be/tliefken
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Meetjesland ook het merk Landschapspark Drongengoed. Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt in de 

stuurgroep. 

Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed 

In 2018 is dit Leader-project ingediend en goedgekeurd. Helemaal in de lijn van de onthaalvisie van 

Toerisme Oost-Vlaanderen werden in het najaar de eerste stappen gezet om een echt ambassadeurschap 

voor het Landschapspark. Hiervoor werd een bestek uitgeschreven en gingen we uiteindelijk in zee 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 gaan door in 2019.  

 (Toerisme Oost-Vlaanderen, gemeenten Maldegem, Knesselare en omliggende, Vlaanderen) 

  

 Flourishing Destinations – Florerende Bestemmingen 

Doelstelling 

Met dit transnationale Leader-project willen we acht toeristische projecten realiseren in het krekengebied in 

Assenede en Sint-Laureins die opgezet worden vanuit de gemeenschap (rurale ondernemers, inwoners, 

verenigingen) en die bijdragen aan een florerende bestemming. Ook in het provinciaal streekcentrum 

Huysmanhoeve te Eeklo gaan we hiermee aan de slag op microschaal en focussen hierbij 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 dat inspraak van de lokale gemeenschap essentieel is in de algemene en 

toeristische ontwikkeling van een gebied. Met dit project brengen we het concept in de praktijk en testen het 

voor het eerst uit. Ook Toerisme Vlaanderen zoekt concrete uitwerkingen op het terrein en neemt het 

Meetjesland mee als pilootregio binnen haar traject Toerisme Transformeert of Reizen naar morgen. 

In de concrete uitwerking plannen we ook gezamenlijke intensieve vorming en ervaringsuitwisseling met 

twee andere LEADER-regio’s in Schotland en Roemenië in vier transnationale bijeenkomsten. 

Realisaties 

In het kader van Toerisme Transformeert en dit project werden er in gebied twee participatieve workshops 

georganiseerd, eentje in maart en één in november. Hierin legden we de basis van het concept en brachten 

we een ruime groep geïnteresseerden samen die zelf projectideeën ontwikkelden in dit kader. Na twee 

workshops hebben we 23 projectideeën die verder uitgewerkt kunnen worden. 

In december organiseerden we een eerste transnationale workshop als kick-off meeting voor de kernteams 

van de drie regio’s. Hierin definieerden we preciezer de acties en werkmethoden van het project, kregen we 

een cursus in participatief werken en co-creatie en wisselden we ervaringen uit. De workshop ging door in 

Gent. 

(project Leader Meetjesland, Toerisme Meetjesland en Plattelandscentrum Meetjesland) 

 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. We doen dit 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. 
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In 2018 organiseerden we hiervoor een infosessie voor logiesuitbaters en restaurants op 17 oktober. 

Geïnteresseerde bedrijven werden vervolgens individueel gecontacteerd en opgevolgd. Begin 2019 volgt 

nog een sessie voor organisatoren van evenementen. 

(project Veneco i.s.m. Netwerk Meetjesland en Toerisme Meetjesland, financiering Provincie Oost-Vlaanderen) 

 Zwinregio 
Op 25 oktober werd er een overeenkomst getekend door de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Damme, 

de Gemeente Knokke-Heist, 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. We gaan hiermee verder aan de slag in 2019. 

 Wandelnetwerken 
Eind 2018 werd Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen nagekeken en aangepast waar nodig ter 

voorbereiding van de heruitgave die gepland staat voor 2019. Dit gebeurt door de dienst infrastructuur van 

Toerisme Oost-Vlaanderen hierbij ondersteund door regioteam Meetjesland. Verder worden aanpassingen 

en opmerkingen bijgehouden een doorgegeven voor herstel waar nodig. 

(project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

 Fietsnetwerk Meetjesland 
In 2018 heeft Toerisme Oost-Vlaanderen de afgebleekte bordjes op het terrein helemaal vervangen en dit 

was ook een belangrijk moment voor de meters en peters om alle trajecten nog eens extra te controleren. 

Het huidige netwerk blijft qua knooppunten onveranderd tot 2020. Alleen minieme trajectaanpassingen 

tussen twee knooppunten (en wegomleggingen uiteraard) kunnen wel. De zorg voor correcte aanduiding is 

tevens een zorg van alle dag, niet in het minst de verdienste van de meters en peters maar ook het OSYRIS-

systeem (OSYRIS staat voor ‘onderhoudssysteem recreatieve infrastructuur’) van Toerisme Oost-

Vlaanderen. Het regioteam speelt zijn rol als doorgeefluik van de toerist naar de dienst infrastructuur. 

 (project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

 Groepsuitstappen 
Groepen kunnen nog steeds beroep doen op Toerisme Meetjesland om hun te laten inspireren of te 

begeleiden voor hun dagtrip. In 2018 hebben we op deze manier in totaal 50 groepen voorzien van gerichte 

info voor hun dagtrip, die de meesten vervolgens zelf verder r. 13 groepen hiervan hebben we volledig 

begeleid. In het totaal bezochten op deze manier 322 personen in groep het Meetjesland door een 

samenwerking met Toerisme Meetjesland.  

(project vzw Toerisme Meetjesland) 

In februari 2018 werkte Toerisme Meetjesland mee aan de Infodag Groepen van Toerisme Oost-Vlaanderen 

in Merelbeke. Dit is telkens een heel belangrijk moment voor onze werking groepsuitstappen want daar 

komen groepsverantwoordelijken uit heel Vlaanderen naartoe om het Oost-Vlaamse groepsaanbod beter te 

leren kennen. 

(Project Toerisme Oost-Vlaanderen)  

5 Samenwerking 

 Gezinssport Vlaanderen: Eeklo gezien? Eeklo gevonden 
In samenwerking met de stad Eeklo en de lokale Gezinsbond-afdeling zette Toerisme Meetjesland mee de 

schouders onder de Zomerzoektochten 2018 van Gezinsport Vlaanderen (afdeling Gezinsbond), waarvan de 

16de editie in Eeklo werd georganiseerd. Er zijn rond de 700 pakketten verkocht, de tocht heeft 1.100 extra 

mensen naar de Huysmanhoeve gelokt (start fietstocht), wellicht een 1.000 tal naar hartje Eeklo 

(wandeltocht) en Gezinssport schat de totale deelname op 2.100 deelnemers.   

(Gezinssport Vlaanderen,  Gezinsbond Eeklo, Stad Eeklo, Toerisme Meetjesland) 



Jaarverslag Toerisme Meetjesland 2018  12 
 

 Pasar zomert (en wintert) in het Meetjesland 
Op negen dinsdagavonden tijdens de zomer organiseerde Pasar Gent-Eeklo geleide wandelingen van 

ongeveer 8 km in het Meetjesland. De wandelingen werden gezamenlijk gepromoot via de eigen kanalen 

van beide organisaties. Voor het vierde jaar op rij lokte deze samenwerking in totaal om en bij de 600 

wandelaars naar het Meetjesland. 

(Project Pasar en Toerisme Meetjesland) 

 Zomerzoektochten 
In 2018 was er ook opnieuw samenwerking en promotionele ondersteuning van de zomerzoektochten van 

derden, zoals De Meetjeslander en VVV De Lieve.  

6 Infokantoor 

 Vernieuwing infokantoor 
In het kader van de verbouwingen van de Huysmanhoeve en herindeling van de ruimtes kwam er meer 

ruimte ter beschikking voor het infokantoor, waar het nu soms erg krap is. We hebben deze kans 

aangegrepen om de gehele indeling van het 

infokantoor te herbekijken voor een nog beter 

onthaal. In juni werd het nieuwe kantoor aan de 

pers voorgesteld. De vernieuwing kwam er door 

intense samenwerking met vrijwilligers actief op 

de hoeve. De ideeën zijn gegroeid na een intense 

brainstorm binnen het team en dat resulteerde in 

een aangenaam infokantoor met een winkel en 

touchscreen in de beste kamer, een ruimte om 

filmpjes te bekijken met knipoog naar Eeklo 

Herbakkersstad in de broodkelder en een 

ontvangstruimte met evenementenscherm dat 

veel ruimer aanvoelt dan vroeger. 

(project vzw Toerisme Meetjesland) 

 De cijfers 
 

Bezoekers infokantoor Huysmanhoeve 

 Individuele bezoekers met info-aanvraag = 2.244 

 Individuele bezoekers zonder info-aanvraag = 2.277 

 Bezoekers in groep = 565 

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS = 5.086 (vorig jaar 5615)  

Er kwamen 1013 Meetjeslanders op bezoek in ons kantoor en 400 ‘andere’ Oost-Vlamingen. We kregen 218 

West-Vlamingen, 152 Antwerpenaars, 104 Vlaams-Brabanders, 64 Limburgers, 5 Walen over de vloer. 

De buitenlandse bezoekers komen vooral uit Nederland (120) maar er waren ook 13 Duitsers en 8 Fransen 

op bezoek. De resterende 10 kwamen van ‘elders uit de wereld’.     
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Verkoop 

 Fietsnetwerk Meetjesland=> 70 

 Andere fietsnetwerken (omliggende regio’s vooral) => 52  

 ‘Gewone’ fietsroutes => 30, waarvan 17 Meetjeslandse 

 Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen => 22  

 Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken => 17 

 Andere wandelnetwerken (omliggende regio’s vooral) => 13 x 

 ‘Gewone’ wandelroutes => 19 , waarvan 8 Meetjeslandse 

 Streekproducten => 91 x streekproducten (Grote stijging! Vorig jaar 26) 

 Eindejaarspakketten => 9 

 Postkaarten/pentekeningen => 39  

 Overige verkoop: Kapelletjesroute Waarschoot (5), Asseneedse Kerkenroute (2), Kalenders Ludo 

Goossens (5), boekje Huysmanhoeve (11), Biergids (4), Boek Roger De Vlaeminck (5), Lieve 

Zoetjes uit Eeklo (6), boek Tobias en de Meetjesmobiel (1), Zoektocht Okra (3), boeken thema 

kabouters (16) 

 Het team 
In het infokantoor werken Ilse Huyvaert en Inge Slock als onthaalmedewerkers en bieden zij ook 

ondersteuning in de administratie. Regiocoördinator Erik Hennes en regiomedewerker Bart Van Damme 

beheren de werking van de vzw en worden vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen aangestuurd om toeristische 

initiatieven te ontwikkelen in de regio, het grootste deel daarvan betreft promotie, advies, projectbeheer en 

productontwikkeling.  

 Onthaalregisseurs 
Het infopunt blijft verder ook het aanspreekpunt voor de sector en de andere infopunten in de streek. We 

bieden hen in die zin tweedelijnsondersteuning, naast het rechtstreeks ontvangen van bezoekers. Naast de 

toeristen hadden we op kantoor ook 137 sectorcontacten. Dit los van de dagdagelijkse telefonische 

contacten met de sector.  

 Vrijwilligers 
Toerisme Meetjesland heeft een eigen poule vrijwilligers samengesteld, specifiek als ondersteuning voor de 

onthaalfunctie. Ook enkele vrijwilligers van de Huysmanhoeve (Plattelandscentrum Meetjesland) hebben af 

en toe geholpen om het kantoor open te houden. In de zomerperiode konden we rekenen op twee 

jobstudenten om het baliewerk te ondersteunen.  
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7 Financieel 

Kosten en opbrengsten 

 

  

Kosten 229 175,87 214 073,52 15 102,35

Handelsgoederen, hulp- en grondstoffen 3 150,00 2 448,95 701,05

Handelsgoederen 3 150,00 2 448,95 701,05

Diensten en diverse goederen 119 240,00 127 196,64 -7 956,64 

Kosten voor gebouwen 440,00 2 719,05 -2 279,05 

Secretariaatskosten 9 100,00 9 625,93 -525,93 

Promotiekosten 104 100,00 98 126,80 5 973,20

Publicaties 43 700,00 40 522,07 3 177,93

Media 56 700,00 54 767,45 1 932,55

Beurzen 700,00 240,90 459,10

PR 2 500,00 2 182,56 317,44

Andere promotiekosten 500,00 413,82 86,18

Kosten voor activiteiten 5 600,00 16 724,86 -11 124,86 

Vergaderkosten 600,00 434,50 165,50

Ondersteuning kleinschalige projecten 0,00 604,20 -604,20 

Sectormomenten 5 000,00 15 686,16 -10 686,16 

Bezoldigingen en sociale lasten 100 000,00 78 326,34 21 673,66

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen5 085,87 4 809,29 276,58

Andere bedrijfskosten 1 200,00 951,61 248,39

Belasting en taksen 1 200,00 951,61 248,39

Financiele kosten 300,00 54,00 246,00

Uitzonderlijke kosten 0,00 125,00 -125,00 

Belastingen op het resultaat 200,00 161,69 38,31
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Opbrengsten 179 184,92 164 869,34 14 315,58

Omzet 5 700,00 9 388,87 -3 688,87 

Verkopen 2 200,00 2 908,30 -708,30 

Bijdrage in publicaties 3 000,00 3 210,00 -210,00 

Bijdrage in sectormomenten 0,00 0,00

Recuperatie bedrijfskosten (doorgerekende kosten) 500,00 3 270,57 -2 770,57 

Lidgeld, schenkingen, legaten, subsidies 172 784,92 152 738,21 20 046,71

Lidgeld 76 784,92 76 784,93 -0,01 

Gemeenten 38 392,46 38 392,47 -0,01 

Toerisme Oost-Vlaanderen 38 392,46 38 392,46 0,00

Subsidies 96 000,00 75 953,28 20 046,72

Projectmatige subsidies 96 000,00 75 953,28 20 046,72

Leader 0,00 10 218,00 -10 218,00 

Toerisme Vlaanderen 96 000,00 64 887,53 31 112,47

Niet projectmatige subsidies 847,75 -847,75 

Andere bedrijfsopbrengsten 700,00 2 659,69 -1 959,69 

Ontvangst huur gebouwen 0,00 2 200,00 -2 200,00 

varia 700,00 459,69 240,31

Diverse fin. Opbrengsten 82,57

Opbrengsten - kosten -49 990,95 -49 204,18 

uitgevoerd restbudget
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Balans 
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