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0 Voorwoord 
Beste leden van de algemene vergadering, beste lezer, 

2019 was voor onze organisatie het – vanuit marketing oogpunt – derde jaar dat we het Meetjesland ‘anders’ 

bekeken hebben. Deze keer namelijk vanuit het oog van een Nederlandse en Belgische journalist. Het 

‘anders’ bekijken van toerisme in het Meetjesland maakte dat Toerisme Meetjesland als buitenbeentje in 

Vlaanderen de aandacht trok bij Toerisme Vlaanderen. We zijn één van hun drie proeftuinprojecten – samen 

met Antwerpse Kempen en Mechelen – in hun traject ‘Reizen naar Morgen’. Op deze manier kon in 

september 2019 in Brugge het Meetjesland een hoofdrol spelen tijdens een tweedaagse internationale 

‘summit’ met voorbeelden uit onze regio en de andere proeftuinen. Parallel hiermee bouwden we samen met 

onze Roemeense en Schotse partners aan het Leader-project Flourishing Destinations. Centraal in onze 

denkwijze staat ‘De Linde, hart van een florerende plek’ waarbij de plek, de inwoners, de bezoekers en de 

ondernemers elk een meerwaarde ondervinden van de ontwikkeling van toerisme en recreatie in de streek. 

Toerisme bekijken we als middel om te groeien naar een florerende bestemming, het is niet het doel op zich. 

Deze denkwijze willen wij doortrekken in het hele Meetjesland.  

Mei 2020 

Vincent Laroy, voorzitter Toerisme Meetjesland 

1 Marketing en promotie 

1.1 Campagne 2019 
In samenwerking met de dienst marketing van Toerisme Oost-Vlaanderen ging Toerisme Meetjesland in 

2019 verder met de geïntegreerde aanpak waarbij de hoofdpublicatie (vroeger ‘toeristische gids’) en de 

zomercampagne geïntegreerd wordt tot één project. 

Doelstelling:  

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

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

 Mensen uit Vlaanderen en Nederland aanzetten tot actief Meetjesland-bezoek en concrete tips 

aanbieden. (Inspireren, kant-en-klare bruikbare info aanbieden) 

 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 

Het boek 

In een derde editie, als opvolger van het fietsboek in 2017 en de ‘Bucketlist 101 

Tips’ in 2018, hebben de journalisten Bas van Oort (NL) en Sebastiaan Bedaux 

(B) een gezamenlijk vakantieboek ‘4 Verhalen 40 Tips’ gemaakt.  

De publicatie focuste opnieuw op ‘De blik van buitenaf’ over lopende toeristische  

ontwikkelingsprojecten, gemeenschappelijk landschappelijke kenmerken, 

populaire routestructuren, de wandelnetwerken… De verhalen waren 

gebiedsdekkend (inclusief groot-Aalter), dus relevant om de hele regio aan 

elkaar te ‘binden’, te ‘verbinden’. 
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In de publicatie werd voor de derde keer opnieuw geïnteresseerde logieshouders de kans geven mee te 

stappen in het verhaal als ‘Meetjesland logies’. 54 ondernemers zijn hierop ingegaan en dragen het schildje 

‘Meetjesland logies’ en zetten samen met ons het Meetjesland mee op de 

kaart. 

Via sociale media en Reisroutes werd de promotie van het boek ‘4 verhalen, 

40 tips’ flink ondersteund. Hier is het erg belangrijk dat we anderen laten 

zeggen hoe goed het is om naar de streek te komen. Dat doen we via 

influencers en media-acties die uiteindelijk leiden naar het bestellen van het 

vakantieboek en het inschrijven op onze nieuwsbrief (momenteel tot een bereik 

gestegen van bijna 36.000 mensen die de nieuwsbrief maandelijks ontvangen). Op de landingspagina’s 

werden 25.085 ‘sessies’ vastgesteld en dat leidde tot 7.908 bestellingen van het boek online, de rest 

gebeurde via de traditionele distributie via infokantoren. 

De film 

Parallel met ‘Het boek’ hebben we ook ‘De Film’. 

Deze film ‘1 Dag, 4 Verhalen’ werd gelanceerd in 

augustus 2019 met een druk bijgewoonde 

filmvoorstelling in het Open Wagenhuis van de 

Huysmanhoeve in Eeklo. Dit gebeurde in 

aanwezigheid van de auteurs Bas van Oort, 

Sebastiaan Bedaux en de regisseur Frank Mielants. 

De film zelf scoorde 231.071 views op Facebook en 

64.301 views op YouTube. De film werd ook 

verspreid via een landingspagina en zo konden we 10.597 kijkers bereiken die ook via deze weg het boek 

konden bestellen. De totale sociale media-actie bracht er toe bij dat www.toerismemeetjesland.be 91.333 

websitebezoekers op bezoek kreeg in 2019. 

Reisjournalisten Bas van Oort en Sebastiaan Bedaux ontdekken het Meetjesland op hun eigen manier, in 

het spoor van 4 Meetjeslanders met elk hun eigen authentieke verhaal. Volg hen op avontuur langs ratten, 

schapen, oude stoomtreinen en molens. Dwars door de prachtige Meetjeslandse natuur. Interviews met 

molenaar Johan Van Holle, treinbestuurder Koen Goossens, schaapsherderin Leen Ricour en rattenvanger 

Jacky Serrarens. 

 (project Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland) 

1.2 Actie ’t Liefken voor Altijd/750 jaar De Lieve 
In 2019 werd een tweede druk van 20.000 ex. van de toeristische kaart ’t Liefken voor 

Altijd gerealiseerd, ditmaal in een aangepaste versie voor het feestjaar 750 jaar De 

Lieve. Met deze leeftijd mag De Lieve zich het oudste kanaal in Europa noemen. De 

kaart is een veel gevraagd item in het infokantoor vanwege het gebruiksgemak: 8 kant-

en-klare routes. Er werden 7000 exemplaren verspreid via eigen campagne en via de 

infopunten. 

(Leaderproject De Lieve Vervoert van Toerisme Oost-Vlaanderen i.s.m. Plattelandscentrum)  

1.3 Actie 'Glutenvrij Meetjesland' 
Voor deze actie bouwden we in 2019 verder op de brochure die we in 2018 hebben 

gemaakt met geïnteresseerde ondernemers (logies en restaurants).  Verder bleven we 

actief gebruik maken van de vernieuwde mini-website en acties via sociale media. Er 

was ook de jaarlijkse beursdeelname aan de Wintermarkt van de Vlaamse Coeliakievereniging in ‘t Bau-huis 

Sint-Niklaas in november, waar ook deze keer twee deelnemers het samenwerkingsproject 

vertegenwoordigden. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, deelnemers project ) 

http://www.toerismemeetjesland.be/
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1.4 Actie ‘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 2019 

waren er 29 deelnemers. Bij de campagne is ook inbegrepen: een ‘push’ voor elk 

evenement op de facebookpagina Meetjesland ter waarde van 60 euro én 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 ) 

1.5 Groepsuitstappen Meetjesland 
De brochure ‘Groepsuitstappen Meetjesland’, in 2018 herwerkt, werd ook in 2019 

verder verspreid. Belangrijk moment hiervoor was de Workshop Dagtrips voor Groepen van Toerisme Oost-

Vlaanderen op zaterdag 23 februari in Brielpoort Deinze . 

 (project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen) 

1.6 Online 

Websites www.tov.be, sector.tov.be, Toerisme Meetjesland, Glutenvrij en Drongengoed 

De regiocoördinatie heeft mee bijgedragen aan de websites www.tov.be, sector.tov.be, 

www.toerismemeetjesland.be, www.glutenvrijmeetjesland.be en www.drongengoed.be. Deze websites zijn 

onthaalpoorten waarmee we een groot deel van het publiek bereiken. Deze websites en hun verwante 

sociale mediakanalen up-to-date houden was een dagelijkse opdracht.  

 

Sociale media: Facebook, Twitter en Instagram 

In 2019 bouwden we onze kanalen op sociale media verder uit tot efficiënte promotiekanalen voor het 

toeristisch aanbod van de regio.  

Onze facebookpagina Meetjesland heeft momenteel 6.503 volgers (stijging van 1.000) Hier koppelen we 

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

actie Uit in het Meetjesland is dan weer een klassieker aan het worden op het vlak van ons organisch (niet-

betaald) bereik. Ook de campagne verloopt via deze pagina. 

De facebookpagina Glutenvrij Meetjesland heeft ondertussen 1.403 volgers, wat voor een niche-pagina 

toch een mooi cijfer is.  

Wij zijn ook medebeheerder van de Facebookpagina Landschapspark Drongengoed (1.110 volgers). Ook 

deze pagina groeide goed als gevolg van regelmatig overleg met de werkgroep communicatie van het 

Landschapspark, waar de regiocoördinatie ook deel van uitmaakt.  

De Twitter-account Meetjesland heeft 998 volgers. 

Instagram: het kanaal Instagram (en zijn mogelijkheden met de hashtags) heeft aan promotioneel belang 

gewonnen t.o.v. bijvoorbeeld Twitter, zeker wat de toeristisch-recreatieve mogelijkheden betreft (sfeer, fiets- 

en wandeltips, verslaggeving evenementenaanbod). Onze Instagram heeft momenteel 614 volgers 

(verdubbeling). De hashtags Meetjesland 5.810 berichten), Drongengoed (1.046 berichten) en Kreken (583) 

doen het heel goed 

Nieuwsbrieven 

 Regioteam Meetjesland voedt de StapAf nieuwsbrieven van Toerisme Oost-Vlaanderen (bereik 70.000, 

ook via de redactievergadering). 

 Toerisme Meetjesland heeft ook een eigen consumentennieuwsbrief (versterkt tot bijna 36.000 

adressen). Deze nieuwsbrieven werd gedurende het hele jaar bijna maandelijks ingezet. Door telkens 
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tussen de 10% en 14% van het doelpubliek wordt ook effectief doorgeklikt naar de website met 

aangeboden berichten.  

1.7 Beurzen 
Toerisme Oost-Vlaanderen ging in 2019  naar de fietsbeurs in Utrecht (Jaarbeursgebouw 1,2 en 3 maart) en 

naar Gent (Flanders Expo 2 en 3 februari). Focus op de fietsnetwerken. Toerisme Meetjesland deed ook 

beursdeelname binnen het project ‘Glutenvrij Meetjesland’, in ’t Bau-huis in november in Sint-Niklaas. 

(project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen) 

1.8 Zakentoerisme en de meeting industry 
De MICE consulente van Toerisme Oost-Vlaanderen zette ook het Meetjeslands aanbod voor de meeting 

industry in de kijker op de MeetinGent&Oost-Vlaanderen marketingkanalen en kon daarvoor bij het 

regioteam terecht in geval van specifieke vragen.  

(project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

2 Sectorwerking 

2.1 Opening toeristisch seizoen 
Op 24 april 2019 organiseerde Toerisme Meetjesland de opening toeristisch seizoen in Woestyne Events in 

Aalter. Thema’s van de voorstelling waren de lancering van het nieuwe Meetjeslandboek ‘4 Verhalen 40 

Tips’ en ‘Reizen naar Morgen’ (pilootregio Toerisme Vlaanderen en Leaderproject ‘Flourishing Destinations’). 

Ook het gastheerschap voor Landschapspark Drongengoed kwam aan bod met twee getuigenissen uit de 

sector. 

     

(project vzw Toerisme Meetjesland) 

2.2 Samenwerken aan onthaal 

Mystery Visits 

In 2019 ging het uitwerken van een onthaalvisie voor heel Oost-Vlaanderen zijn tweede jaar in. Toerisme 

Oost-Vlaanderen ondersteunt de lokale besturen op vlak van onthaal met het programma van mystery visits. 

De gemeente Aalter schreef zich al in voor het programma om het onthaal in de Drongengoedhoeve te 

evalueren. Deze mystery visit werd gedurende zomer 2019 afgewerkt en het coaching-traject tijdens de 

herfst. Dit voorbeeld toont aan dat op constructieve wijze de werking toch hier en daar met kleine ingrepen 

flink verbeterd kan worden. 

10 Infopunten Meetjesland Café 

Binnen het overleg Meetjesland Café (opvolging door Plattelandscentrum Meetjesland) houdt de 

regiocoördinatie de vinger aan de pols bij de 10 infopunten bij de Meetjesland Cafés. Het enthousiasme bij 

deze infopunten blijft hoog.  
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26 Gastheren en 23 Ambassadeurs Landschapspark Drongengoed 

Toeristische ondernemers en inwoners in en rond het Landschapspark Drongengoed legden succesvol het 

opleidingstraject ‘Gastheer van het landschap’ (26) en ‘Ambassadeur van het Landschap’ (23) van Toerisme 

Oost-Vlaanderen af. We zochten en vonden hiervoor externe begeleiding vanuit IVN (Nederland) 49 mensen 

die toonden dat ze een groot hart hebben voor het Landschapspark Drongengoed. Op 5 juni 2019 werden ze 

erkend met een certificaat en gevelbord voor wie na de cursus infopunt wenste te worden. 

De deelnemers werden ondergedompeld in de troeven die de natuur, het landschap en de cultuurhistorie te 

bieden heeft in het landschapspark. Ze verkenden uitgebreid verschillende plekjes in het gebied via 

excursies. Deze kennis en enthousiasme kunnen ze nu overbrengen op gasten en mensen uit de omgeving. 

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

2.3 Merk Meetjesland, maak het mee! 
Het merk Meetjesland, maak het mee! en het beheer ervan is in handen van Toerisme Meetjesland. In 2019 

heeft Toerisme Meetjesland die rol opgenomen. Toerisme Meetjesland concentreert zich vooral op het 

gebruik van het merk binnen de eigen toeristische marketing. En dit met het oog op het bekend maken van 

het merk (en de regio) in heel Vlaanderen en Nederland.  

(Toerisme Meetjesland, Plattelandscentrum Meetjesland) 

2.4 Logiesoverleg Meetjesland 
Het logiesoverleg kwam samen op 13 februari in B&B Hostelier (Ursel) en op 20 november in WildeWeg 

(Lovendegem). Belangrijke onderwerpen dit jaar: het verder uitwerken van het Meetjesland Logies 

Partnerschap, Green Key (project duurzaam toerisme), Gastheerschap Landschapspark, eerste experiment 

‘Verhoalkes Ramasseren voor Toekomstplan 2021-2026, Campagneresultaten, nieuwe websites Toerisme 

Oost-Vlaanderen.   

2.5 Meetjeslands evenementenoverleg  
Op 14 februari was er binnen het project ‘Duurzaam Toerisme in het Meetjesland’ een vorming voor de 

evenementenorganisatoren naar duurzaamheid toe met projectleider Veneco, en met OVAM en 

festivalorganisator Jeroen Vereecke van Boomtown/Gentse Feesten die pionier is op het vlak van 

duurzaamheid op evenementen. Ook de actie  ‘Uit in het Meetjesland’ kadert binnen het Meetjeslands 

Evenementenoverleg. Op 30 oktober kwam het evenementenoverleg samen en evalueerde de voorbije actie 

en de campagneresultaten.  

2.6 Overleg Toeristische diensten 
Met de collega’s verantwoordelijke ambtenaren toerisme van de gemeenten zijn we samengekomen op 27 

maart en op 11 oktober. Ook hier komt de campagne en evaluatie seizoen op de agenda. Het is ook een 

belangrijk netwerkmoment waarbij elke gemeente zijn lopende projecten voorstelt aan de collega’s. 

2.7 Overleg met Meetjeslandse Gidsen 
Op 29 oktober was er een overleg met de gidsenvereniging Meetjeslandse Gidsen. Overleg betreft 

samenwerking binnen de projecten en eventuele samenwerking op het vlak van communicatie ter 

vervanging van de brochure ‘Groepsuitstappen’. 

 

3 Projecten 

3.1 Toekomstplan 2021-2026 
In 2019 werd, na een  gunningsprocedure, Voices That Count geëngageerd om het Toekomstplan 2021-

2026 te gaan begeleiden en schrijven. Hiervoor zal de techniek ‘Sensemaker’ worden gebruikt naar het 

voorbeeld van twee trajecten die eerder al binnen Toerisme Vlaanderen liepen. Via ‘grootschalig luisteren’ 

(in het Meetjeslands: ‘verhoalkes ramasseren’) zal bij 700 à 1.000 inwoners, bezoekers, beleidsmakers, 
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ambtenaren en ondernemers gezocht worden naar verhalen die ons toekomstig toeristisch beleid in de regio 

zullen bepalen. Dit moet leiden tot een einddocument dat in het voorjaar 2021 zal voorgesteld worden aan 

het grote publiek. Dit beleidsplan zet de lijnen uit voor, enerzijds, de nabije toekomst van toeristisch 

Meetjesland en, anderzijds, de taak die vzw Toerisme Meetjesland en het regioteam Meetjesland van 

Toerisme Oost-Vlaanderen daar in de nabije toekomst dient in op te nemen. 

In het toekomstplan is toerisme geen doel op zich, maar een middel om te werken aan een florerende 

gemeenschap, een florerend Meetjesland (principes Reizen naar Morgen). 

 (project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

3.2 Flourishing Destinations 
Met dit Transnationaal samenwerkingsproject van LEADER Meetjesland willen we verschillende toeristische 

projecten initiëren en realiseren in het krekengebied in Assenede en Sint-Laureins die opgezet worden 

vanuit de gemeenschap (participatieve aanpak met 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. 

In 2019 hadden we ook een gezamenlijke intensieve vorming en ervaringsuitwisseling met twee andere 

LEADER-regio’s in Schotland en Roemenië op twee transnationale bijeenkomsten: van 18 tot 23 maart in 

Basinul Dornelor (Roemenië) en van 1 september tot 7 september in Angus (Schotland). Op beide meetings 

werd een vertegenwoordiging van de gemeenten Assenede, Sint-Laureins én Plattelandscentrum 

Meetjesland (beheerder provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve) meegenomen. 

Voorbeelden van initiatieven die ontstaan in het krekengebied zijn momenteel: 

De concrete projecten die momenteel voorliggen zijn o.a.: 

• De vraag naar een Ambassadeurschap voor het Krekengebied > eerste stappen reeds gezet in 2019 

• Onthaal+ samen met de vrijwilligers, Huysmanhoeve Eeklo > eerste workshops tweede helft 2019 

• Het project ‘Stilte’ van Sint-Laureins: het thema stilte als attractiemiddel voor dit stukje krekengebied > dag 

van de stilte 27 oktober 

• Boer zkt. Bank in Sint-Laureins: landbouwers krijgen bank voor het hof en geven verhalen en ‘een warm 

hart voor de bezoeker’ in de plaats. > voorbereiding reeds herfst 2019 

• Zichtplekken Meetjesland: sector krijgt toegang tot een reeks plekken in het krekengebied die zonder tip en 

zelfs zonder toelating eigenlijk niet toegankelijk zijn. Exclusief cadeautje voor gasten aan het Meetjesland 

gebaseerd op zorg, vertrouwen, exclusiviteit en het mooie uitzicht dat je er krijgt. > twee 

projectsamenkomsten in Assenede najaar 2019 

• Beleef(d) Assenede: gidsen leren de bezoeker op heel andere ‘eigenzinnige’ wijze kennen. Onderwerp van 

overleg met Meetjeslandse Gidsen. 

• Dorpsbeleving: in de dorpen wordt op zaterdag- of zondagmorgen een plek voorzien waar ‘kleine’ 

initiatieven op een heel vlotte manier kunnen aangevraagd worden bij de gemeente en ‘bruis’ geven in de 

dorpskern. Twee werkgroepvergaderingen gehad in herfst 2019.  

• Tapijt van Assenede: we helpen mee zoeken aan een (toeristisch-culturele) toekomst voor dit stukje 

erfgoed van morgen, gemaakt door meer dan 100 vrijwilligers 

• Tien mijl van het krekengebied: een lange-afstandsloop in het krekengebied 
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• Overdekte Boerenmarkt Krekengebied: een soort ‘Holy Food Market’ met een heel sterke ‘Meetjesland-

stempel’. Markt annex ontmoetingsplek. Eerste gesprekken hierover in najaar 2019. 

Toerisme Meetjesland is promotor van het project en lead partner. 

Mini-projecten  

Voor het leaderproject Flourishing Destinations werd in 2019 een ondersteuningsreglement uitgewerkt om 

kleinere projecten de kans te geven zich te laten ondersteunen op het vlak van promotie, ‘kleine’ 

infrastructuur of vorming. Bij beide reglementen ligt de focus op het betrekken van de inwoner, ondernemer 

én bezoeker en het creëren van een duidelijke meerwaarde voor de plek. Het is de bedoeling deze lijn in de 

toekomst door te trekken. 

 (Leader, Toerisme Meetjesland, Plattelandscentrum Meetjesland) 

 

3.3 Landschapspark Drongengoed  

Einde strategisch project 

2019 was het laatste volledige werkjaar voor het strategisch project en loopt af in januari 2020.  Gedurende 

het project heeft regioteam Meetjesland in het overleg zijn trekkende rol van streekpromotor en toeristische 

productontwikkelaar (sectorsamenwerking) blijven spelen. We volgden daartoe de projectgroep op en de 

werkgroepen communicatie.  

(Strategisch project Landschapspark Drongengoed) 

Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed: 26 gastheren en 23 ambassadeurs 

Om enerzijds de samenwerking en netwerkvorming te stimuleren en anderzijds de kennis over en het 

onthaal in het gebied te versterken, vormden we in samenwerking met IVN uit Nederland 26 

ondernemers/initiatiefnemers om tot gastheren voor dit stuk Meetjesland en 23 geïnteresseerde 

omwonenden tot ambassadeurs voor het gebied. Hiervoor werden twee intensieve cursussen van telkens 4 

dagdelen opgezet (één voor gastheren en één voor ambassadeurs), waarbij we graag gebruik maakten van 

de aanwezige kennis en passie van de deelnemers en van lokale en regionale actoren. 

Terugkomdag en mini-projecten  

Op 26 november organiseerden we een terugkomdag voor deze groep met een workshop rond 

productontwikkeling. Hiervoor voorziet het strategisch project ook nog bijkomende middelen om kleine 

projecten te financieren. Voor dit reglement gebruiken we dezelfde focus als bij het project Flourishing 

Destinations.  

(LEADER, Promotor Toerisme Oost-Vlaanderen ism Landschapspark Drongengoed en Regionaal Landschap Meetjesland) 

Gestroomlijnd Landschap 

In het kader van Landschapspark Drongengoed volgt Toerisme Meetjesland ook twee ‘Gestroomlijnde 

landschappen’ op. De insteek van Toerisme Meetjesland is vooral:  belevingsverhoging op het fiets- en 

wandelnetwerk. Het gebied Splenterbeek-Ede, noordzijde Landschapspark Drongengoed, was één van de 

eerste gebieden die werden aangepakt en deze dossiers werden in aflopende fase nog steeds geëvalueerd 

en uitdovend opgevolgd. Het actiegebied Wagemakersbeek-Driesbeek, zuidzijde Landschapspark 

Drongengoed, was in uitvoering voor het laatste jaar.  

(provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen) 

Onthaalplan Landschapspark 

De coördinatie van het Landschapspark Drongengoed heeft de taak op zich genomen tot een onthaalplan 

voor het Landschapspark te komen. Dit onthaalplan is gebaseerd op 7 bouwstenen: 

1. Maak een performant recreatief netwerk 

2. Maak een hiërarchie in het system van onthaal/poorten 
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3. Cluster van een luw en bosrijk hart – het Drongengoedbos 

4. Creëer een ring van een aantrekkelijk en inclusief landbouw en natuurlandschap 

5. Versterk de ruimtelijke relatie tussen dorp, samenleving en landschap 

6. Voeg locatie specifieke belevingspunten toe: landschap, cultuurhistorie, natuur, programma 

7. Creëer een eenduidige huisstijl 

Ook bij deze evenwichtsoefening speelde de regiocoördinatie zijn rol als adviesverlener en ‘mee-denker’ 

(Landschapspark Drongengoed)  

Medebeheerder het merk, website en facebookpagina 

Toerisme Meetjesland maakt ook deel uit van de redactiegroep/werkgroep communicatie die het merk 

‘Landschapspark Drongengoed’, de website Drongengoed.be en de facebookpagina beheert. In 2019 is de 

werkgroep communicatie vier keer samengekomen. 

3.4 Duurzaam Toerisme 
Meetjesland werkt al een tijdje aan Klimaatgezond Meetjesland, waarin alle sectoren uitgenodigd worden om 

te werken aan een beter klimaat. Veneco en Toerisme Meetjesland hebben hiervoor de handen in elkaar 

geslagen in samenwerking met de horecafederatie. Voor toerisme en horeca bestaat er een internationaal 

label: Green Key, dat we graag willen versterken. Op 25 november werd in de Huysmanhoeve een workshop 

georganiseerd waarbij ondernemers begeleid werden in hun inschrijving voor Green Key.   

(Veneco, Toerisme Meetjesland ism Horeca Meetjesland en Good Planet) 

3.5 Zwinregio 
De Zwinregio is een gebied op de grens van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen (België) en Zeeland 

(Nederland) en omhelst de gemeenten Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en de 

deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (Brugge) in België en de gemeente Sluis (West-Zeeuws-

Vlaanderen) in Nederland. 

De regio kent een woelig verleden, gekruid met stormvloeden, overstromingen, verzandingen, bloei, 

teloorgang, oorlogen, handel, landbouw, visserij, toerisme en natuur. Een verscheidenheid van elementen 

die de geschiedenis van de Zwinregio zo aantrekkelijk maken. 

In 2019 werd in een gezamenlijk project van de projectpartners (provincies, provinciaal toeristische 

federaties en betrokken gemeenten) samen gezocht naar de bepaling van de gebiedsidentiteit. Deze werd 

ook doorvertaald naar de stakeholders en er werd een programmeringsplan opgemaakt samen met de 

sector met 10 concrete projectfiches. Ook de regiocoördinatie, de gemeenten Maldegem en Sint-Laureins 

werden heel intensief betrokken in het proces. 

 (Toerisme Oost-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, Westtoer, provincie Zeeland, Sluis, Knokke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins)  

3.6 Wandelnetwerken 

Wandelnetwerk Bulskampveld 

In overleg met gemeente Aalter werd in najaar 2019 gezocht naar nieuwe trajecten om in de te vernieuwen 

netwerkkaart op te nemen. 

(project Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer, gemeente Aalter) 

Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen 

In 2019 werd de vernieuwing Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen gerealiseerd en de kaart voorbereid 

zodat deze al vroeg in 2020 kan verschijnen. 

(project Toerisme Oost-Vlaanderen) 
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Wandeloversteek Boerekreek 

In 2019 werden de plannen en de financiering voorbereid van de ultieme ambitie van Toerisme Oost-

Vlaanderen, provinciaal domein De Boerekreek, Toerisme Meetjesland en gemeente Sint-Laureins voor het 

realiseren van een wandeloversteek over de Boerekreek. Hiermee willen we de beleving verhogen rondom 

de kreken en verkorten we de lussen in het kerngebied van het netwerk. Het project is in 2019 in een 

stroomversnelling gekomen. 

(project Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en gemeente Sint-Laureins) 

3.7 Fietsnetwerk Meetjesland 
In 2019 werd de omvorming Fietsnetwerk Meetjesland voorbereid voor 2020. Het regioteam deed hiervoor 

bevraging bij de verschillende gemeenten voor de optimalisatie van het netwerk. 

Betere aansluiting op stadscentrum Gent 

In overleg met de stad Gent werd in 2019 ook gewerkt aan een uitbreiding van de knooppunten op Gents 

grondgebied om de aansluiting met het centrum van de stad en de Groene regio’s voor de recreatieve fietser 

attractiever te maken.  

 (project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

3.8 Gemeentelijke initiatieven 
Voor lokale toeristische initiatieven staat het regioteam steeds ter beschikking voor advies, ondersteuning of 

samenwerking.  

(project Toerisme Oost-Vlaanderen) 

Toeristische adviesraad Lievegem 

In gevolge het Leader-project ’t Liefken voor Altijd (2017-2018) werd in 2019 op de ideeën verder gewerkt 

om een toeristisch beleid in de nieuwe gemeente Lievegem te implementeren. Eén belangrijk punt uit dit 

traject blijkt de noodzaak aan een overlegplatform en daarom werd in 2019 de Toeristische Adviesraad 

Lievegem (TAL) opgericht als gemeentelijk adviesorgaan en naar de geest van Toeristische Adviesraad Sint-

Laureins. Deze vergadering heeft ondertussen een bestuurskern aangeduid en is al een drietal keer samen 

gekomen. De regiocoördinatie begeleidt de adviesraad intensief in de eerste stappen aan de hand van 

enkele workshops. Hiervoor gebruikten we de principes van Reizen naar Morgen (De Linde, hart van een 

florerende plek). 

Toeristisch actieplan Eeklo 

Ook de stad Eeklo werd in 2019 door de regiocoördinatie begeleid in haar zoektocht om voor de nieuwe 

legislatuur tot een nieuw toeristisch actieplan te komen. Aan de hand van drie workshops, waarvan de twee 

eerste in 2019, werden ideeën gebundeld om samenwerking op te zetten tussen ondernemers, inwoners en 

stadsbestuur. Er werden concrete acties voorgesteld en prioriteiten vastgelegd. 

Gesprekken met alle nieuwe besturen 

In het begin van het jaar zijn gesprekken opgestart met alle nieuwe besturen in het Meetjesland. O.a. in 

Aalter heeft dat ook tot de intentie geleid om een vergelijkbaar traject te gaan afleggen zoals met Eeklo en 

Lievegem in 2019 is gebeurd. Bij alle gemeenten veel interesse om de ingeslagen weg van ‘Flourishing 

Destinations’ in te slaan en door te voeren in heel Meetjesland, zo blijkt uit de gesprekken.  

4 Samenwerking en ondersteuning 

4.1 Pasar zomert in het Meetjesland 
De Pasar-wandelingen maken ook deel uit van het project ‘Uit in het Meetjesland’ en zijn stilaan 

wandelklassiekers op het terrein geworden. 

(Project Pasar en Toerisme Meetjesland) 
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5 Infokantoor 

5.1 De cijfers 

Groepsbezoeken via Toerisme Meetjesland 

 Aanvragen: 46 

 Volledig afgewerkte: 9 

 Aantal personen: 232 

Aantal bezoekers 

 3.109 bezoekers aan de balie waarvan 1289 zonder info te vragen. Ter vergelijking: 4.521 in 2018, 3.892 

in 2017 en 3.044 in 2016. Opvallend: slechts 934 kwamen langs tijdens de (heel warme) zomervakantie, 

dat is een stuk minder dan de vorige jaren. 

 Er werden 214 streekproducten verkocht en de confituur is het topproduct. Er gingen 31 

fietsnetwerkkaarten Meetjesland en 8 Zeelandkaarten over de toonbank. Er werden 13 wandelkaarten 

verkocht.  

5.2 Bezoekersvriendelijk infokantoor: digitale knipoog en streekproducten 
In het vernieuwde infokantoor hebben we het principe van bezoekersvriendelijkheid nog willen aanscherpen 

door een vlotte opvolging van onze drie digitale schermen (touchscreen met streekoverzicht, rolkrant voor 

evenementen, scherm met filmaanbod Huysmanhoeve/Meetjesland). Ook onze verkoop van 

streekproducten verfijnden en versterkten we nog.  

(Toerisme Meetjesland) 

5.3 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. 

(Toerisme Meetjesland) 

5.4 Jobstudenten/vrijwilligers 
Om vooral de weekendwerking tijdens de zomer te versterken werd ook in 2019 beroep gedaan op twee 

jobstudenten. Bovendien werden een viertal vrijwilligers af en toe ingeschakeld voor permanentie of 

ondersteuning. 

 (Toerisme Meetjesland) 
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6 Financieel 
  voorzien uitgevoerd rest 

Kosten 199 959,43  215 469,03  -15 509,60  

Handelsgoederen, hulp- en grondstoffen 2 600,00  2 567,42  32,58  

Handelsgoederen 2 600,00  2 567,42  32,58  

Diensten en diverse goederen 111 520,00  129 416,88  -17 896,88  

Kosten voor gebouwen 3 340,00  1 300,81  2 039,19  

Secretariaatskosten 9 480,00  8 410,30  1 069,70  

Promotiekosten 73 050,00  78 580,25  -5 530,25  

Publicaties 39 050,00  43 987,29  -4 937,29  

Media 33 200,00  33 436,23  -236,23  

Beurzen 300,00  344,42  -44,42  

PR 0,00  322,26  -322,26  

Kosten voor activiteiten 25 650,00  41 125,52  -15 475,52  

Vergaderkosten 450,00  1 030,20  -580,20  

Sectormomenten 25 200,00  25 317,42  -117,42  

Doorstortingen partners projecten 0,00  14 777,90  -14 777,90  

Bezoldigingen en sociale lasten 79 000,00  77 377,73  1 622,27  

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen 5 139,43  4 911,65  227,78  

Andere bedrijfskosten 1 200,00  965,97  234,03  

Financiele kosten 300,00  64,25  235,75  

Uitzonderlijke kosten 0,00  0,00  0,00  

Belastingen op het resultaat 200,00  165,13  34,87  

 

  voorzien uitgevoerd rest 

Opbrengsten 195 084,82  214 167,06  -19 082,24  

Omzet 6 900,00  6 235,76  664,24  

Verkopen 2 700,00  1 191,30  1 508,70  

Bijdrage in publicaties 3 700,00  3 510,00  190,00  

Bijdrage in sectormomenten 0,00  749,09  -749,09  

Recuperatie bedrijfskosten (doorgerekende kosten) 500,00  785,37  -285,37  

Lidgeld, schenkingen, legaten, subsidies 187 484,82  207 931,30  -20 446,48  

Lidgeld 103 252,82  103 252,82  0,00  

Gemeenten 51 626,41  51 626,41  0,00  

Toerisme Oost-Vlaanderen 51 626,41  51 626,41  0,00  

Subsidies 84 232,00  104 678,48  -20 446,48  

Projectmatige subsidies 84 232,00  104 678,48  -20 446,48  

Leader 18 382,00  31 537,15  -13 155,15  

Toerisme Vlaanderen 65 000,00  71 849,74  -6 849,74  

Niet projectmatige subsidies 850,00  1 291,59  -441,59  

Andere bedrijfsopbrengsten 700,00  0,00  700,00  

varia 700,00  450,41  249,59  

Diverse fin. Opbrengsten   81,51    

Opbrengsten - kosten -4 874,61  -1 301,97    
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Balans 

In te voegen na goedkeuring RvB 


