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1 Voorwoord 
 

Beste vrienden van Toerisme Scheldeland vzw 
 
Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen en regioteam 

Scheldeland organiseerden onder begeleiding van Idea Consult, doorheen 2019 
verschillende overlegmomenten met schepenen, experten en toerismemakers in 

het kader van een nieuw Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 
2020-2025. Nadien volgden strategische consultaties met de beide provincies 

en op Vlaams niveau, over de verschillende beleidsdomeinen water, natuur, 
erfgoed, mobiliteit, cultuur en toerisme heen. Met in totaal 330 betrokkenen zijn 
we tot een goed plan gekomen, waaronder eenieder de komende zes jaar zijn 

schouders zal zetten! 
 

Onze vier uitdagingen ‘zoeken naar evenwicht, krachten bundelen, vertrekken 
vanuit het DNA, professionaliseren in gastvrijheid’, pakken we samen aan in onze 
vijf doelen ‘natuurinnovatie in het rivierenlandschap, competitieve sector, 

erfgoed hotspots ontwikkelen, kwaliteitsinjectie routenetwerken, en nieuwe 
positionering en branding’. Aan de hand van vier bouwstenen ‘samen toerisme 

maken, water als smart grid, net wel dat ietsje meer, en kennis en kunde’, 
formuleren we hele concrete actielijnen, wie trekt, wie zijn partners, en welke 
resultaten beogen we? Iedereen in Scheldeland is betrokken. Zo kunnen we onze 

ambitie 2030 voor Scheldeland ‘Centraal in Vlaanderen ligt een cultuur- en 
landschapspark, getekend door rivieren, boordevol biodiversiteit en rijk aan 

historie’, laten uitgroeien tot een modelregio, een levendige bestemming waar 
bezoekers en bewoners herbronnen in een bijzonder rivierenlandschap. Mens, 
water en land zijn hier verbonden, en waar het ondernemerschap groeit. 

 
Wat hebben we nog aangepakt in 2019? 

Het ’Vakantieboek Scheldeland 2018’ werd gemaakt om twee jaar te 
verspreiden. In 2019 werd het verder verdeeld, en bereidde het regioteam 
achter de schermen de derde editie van het vakantieboek “Scheldeland, 

jouw vakantieland” voor, samen met de steden en gemeenten, en de sector. 
Deze nieuwe editie wordt vanaf 2020 actief ingezet als belangrijkste 

marketinginstrument. Er werd ook een langdurige samenwerking aangegaan met 
6 bloggers die er gedurende twee jaar op uit trekken in de regio. Hun ervaringen 
zijn te lezen in het vakantieboek en te volgen via de online campagne ‘Expeditie 

Scheldeland’. Verder lanceerde Toerisme Scheldeland vzw in 2019 een online 
routeboekje, met verschillende fiets- en wandelroutes verspreid over de regio; 

en kregen de logies opnieuw de mogelijkheid om extra in de kijker geplaatst te 
worden door in te tekenen op de logiesactie. Tenslotte werd er in 2019 ook 
extra ingezet op onthaal: in verschillende delen van Scheldeland werden 

toeristische ambassadeurs opgeleid en toeristische infokantoren kregen de 
mogelijkheid om in te tekenen op het mystery visittraject, waarbij ze 

gescreend werden door een pseudo toerist om nadien samen met een coach aan 
de slag te gaan. 

 
Verder zijn er ook vele projecten in de regio opgevolgd: het strategisch 
project Rivierpark Scheldevallei, Beleefbare Dendervallei, het strategisch overleg 
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Rupelstreek, onthaalplan Durmevallei, het project Van Erembald tot Kravaalbos, 

project Hop AAA+ en PDPO project Scheepswerven in Beeld, Life Sparc, Vlaamse 
Meesters in situ, en nieuw opgestart Geopark Schelde Delta. Telkens staat 

samenwerking en netwerken met de verschillende actoren, partners, spelers in 
het veld centraal. Ook het regioteam Scheldeland participeert actief in deze 
projecten, die als doel hebben om de regio te ontwikkelen, de beleving te 

vergroten en bijgevolg dus toeristen naar de regio te krijgen.  
 

Kortom, een jaar waarin gewerkt is aan de vertrouwde projecten, waarin nieuwe 
projecten zijn opgestart, successen geboekt en gemeten en die van 2019 een 
bijzonder jaar maakten. Dit vormt een uitstekende basis om in 2020 op verder te 

werken! Veel leesplezier! 
 

Dieter Mannaert 
Voorzitter Toerisme Scheldeland vzw  
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3 Structuur vzw Toerisme Scheldeland 
 

3.1 Ledenlijst Algemene Vergadering  

3.1.1 Actoren 

 
Scheldelandse steden en gemeenten: 

1. Stad Aalst, vertegenwoordigd door mevrouw Mia De Brouwer  
2. Gemeente Berlare, vertegenwoordigd door de heer Steven 

Vandersnickt 
3. Gemeente Boom, vertegenwoordigd door mevrouw Inge De 

Ridder 
4. Gemeente Bornem, vertegenwoordigd door de heer Luc De 

Wachter 

5. Gemeente Buggenhout, vertegenwoordigd door de heer Geert 
Mannaert 

6. Gemeente Denderleeuw, vertegenwoordigd door de heer Jan De 
Nul 

7. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer François De 

Bleser 
8. Gemeente Destelbergen, vertegenwoordigd door de heer Wim 

Raman 
9. Gemeente Erpe-Mere, vertegenwoordigd door de heer Gaston 

Van Keer 

10. Stad Gent, vertegenwoordigd door de heer Bram Van 
Braeckevelt 

11. Gemeente Haaltert, vertegenwoordigd door de heer Tom 
Sorgeloos 

12. Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Tom 

Vermeire 
13. Gemeente Hemiksem, vertegenwoordigd door de heer Koen 

Scholiers 
14. Gemeente Laarne, vertegenwoordigd door de heer Igor Rogiers 
15. Gemeente Lebbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Maria Van 

Keer 
16. Gemeente Lede, vertegenwoordigd door de heer Van Gyseghem 

Franky 
17. Stad Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Björn Siffer 
18. Gemeente Melle, vertegenwoordigd door de heer Erwin Van 

Heesvelde 
19. Gemeente Merelbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Daisy 

Poriau 
20. Gemeente Niel, vertegenwoordigd door de heer Tom Caluwaerts 
21. Stad Ninove, vertegenwoordigd door de heer Henri Evenepoel 

22. Gemeente Rumst, vertegenwoordigd door mevrouw Els Devlies 
23. Gemeente Schelle, vertegenwoordigd door de heer Philippe Van 

Bellingen 
24. Gemeente Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door mevrouw 

Ann-Marie Morel 
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25. Gemeente Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Dietbrand 

Van Durme 
26. Gemeente Wichelen, vertegenwoordigd door de heer Kristof De 

Smet 
27. Gemeente Willebroek, vertegenwoordigd door de heer Ronny 

Somers 

28. Gemeente Zele, vertegenwoordigd door de heer Jos Withofs 
29. Gemeente Zwijndrecht, vertegenwoordigd door mevrouw Ann 

Van Damme 
 
Toerisme Provincie Antwerpen apb: 

30. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de 
heer Alain Lovenweent 

31. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de 
heer Gaston Maes 

32. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de 

heer Jan De Haes 
 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: 
33. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door 

mevrouw Mieke Belmans 
34. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door 

mevrouw Hilde Bruggeman 

35. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer 
Pierre Goffaux 

36. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door 
mevrouw Katia Versieck 

 

Toeristische samenwerkingen en VVV’s: 
37. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd 

door de heer Erik Verheyen 
38. Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door mevrouw 

Karin De Mulder 

39. VVV Donkmeer, vertegenwoordigd door de heer Ignace Brys 
40. VVV Faluintjesstreek, vertegenwoordigd door de heer Chris 

Albrecht 
41. VVV Hamme, vertegenwoordigd door de heer Erik Vermeire 
42. VVV Ninove, vertegenwoordigd door de heer Yvan Roelandt 

43. VVV Wieze, vertegenwoordigd door de heer Jozef Hiel 

3.1.2 Vergaderingen 

 
De Algemene Vergadering kwam samen op 29 april 2019, 19 uur in Aalst 

met volgende agenda: 
 

− Welkom 
− Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten 
− Goedkeuring vergaderagenda 

− Goedkeuring verslag vorige AV d.d. 20 november 2018 
− Voorstelling werking en teamleden 

− Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2018 
− Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar 2018 
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− Ontslag Raad van Bestuur 

− Samenstelling nieuwe Algemene Vergadering 
− Benoeming toezichthouder(s) boekjaar 2019 

− Bestemming Reserves 
− Verkiezing nieuwe bestuurders Raad van Bestuur 
− Ter kennisneming: 

a) Kalender Toerisme Scheldeland vzw 
b) Komende campagne Scheldeland 

c) Strategisch Beleidsplan Scheldeland 2020-2025 
− Varia en rondvraag 

 

De Algemene Vergadering kwam samen op 28 november 2019, 19.30 
uur in Wetteren met volgende agenda: 

 
− Welkom 
− Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten 

− Goedkeuring vergaderagenda 
− Goedkeuring verslag vorige AV  d.d. 29 april 2019 

− Activiteiten, realisaties en publicaties 2019 
− Begroting (reeds ggk AV 25/04/2018) en goedkeuring jaarplanning 

2020 
− Strategisch Beleidsplan Scheldeland 2020-2025 
− Scheldeland in cijfers 

a. Dashboard Scheldeland 
b. Enquête Vakantieboek Scheldeland 2018 

− Varia 

3.2 Ledenlijst Raad van Bestuur 

3.2.1 Actoren 

 

Scheldelandse steden en gemeenten: 
a. Gemeente Erpe-Mere, vertegenwoordigd door de heer Tom Van 

Impe 
b. Gemeente Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Dietbrand 

Van Durme 

c. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Dieter 
Mannaert (en tevens voorzitter) 

d. Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Tom 
Vermeire  

 

Toeristische clusters: 
e. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd 

door de heer Stefaan De Landtsheer  
f. Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door de heer Axel 

Boen (en tevens vice-voorzitter) 

 
Provinciale toeristische organisaties: 

g. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door 
mevrouw Mieke Belmans en mevrouw Katia Versieck 
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h. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de 

heer Gilles Facon (en tevens penningmeester) 
 

Sinds 1 september 2015 is Marilou Dubois, in dienst bij TOV vzw, 
regiocoördinator Scheldeland. Ze is van rechtswege secretaris van Toerisme 
Scheldeland vzw. 

3.2.2 Vergaderingen 

 
De Raad van Bestuur kwam samen op 2 april 2019 in Buggenhout met 
volgende agenda: 

 
− Goedkeuring vergaderagenda 

− Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 5 september 2018 
− Agenda AV, procedure nieuwe samenstelling AV & RVB 
− Jaarverslag en jaarrekening 2018 

− Strategisch Beleidsplan Scheldeland 2020-2025 
a) Analyse evaluatiegesprekken SBP 2014-2019 

b) Timing 
− Ter info: 

a. Campagne Scheldeland 2019 

b. Projectcoördinator Scheldeland, Linne Apers TPA 
c. Denderland, projectcoördinator Heleen Notebaert bij TOV 

d. Life Sparc: Ambassadeurstrajecten TOV ism regio’s opgestart 
− Varia 

 

De Raad van Bestuur kwam samen op 29 april 2019 in Aalst met volgende 
agenda: 

 
− Goedkeuring vergaderagenda 
− Samenstelling nieuwe Raad van Bestuur 

− Verkiezing nieuwe voorzitter en ondervoorzitter Toerisme Scheldeland 
− Vertegenwoordiging TSL in verenigingen: RLSD, RLRL, Toerisme 

Rupelstreek, Toerisme Klein-Brabant 
− Varia 

a) Vergaderdata RVB en AV 2019 

b) Andere 
 

De Raad van Bestuur kwam samen op 3 juni 2019 in Dendermonde met de 
volgende agenda: 
 

− Goedkeuring vergaderagenda 
− Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 29 april 2019  

− GDPR 
a) Stand van zaken 

b) Beleid rond informatieveiligheidsincidenten en datalekken: ter 
goedkeuring 

c) Risico-analyse ter kennisgeving 

− Financieel: extra middelen fotoshoot: 6000 euro 
− Vertegenwoordiging 

a) Van TOV in RVB TSL: ter info 
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b) Kandidaat bestuurder vanwege Toerisme Scheldeland in de RVB 

TOV 
c) Kandidaat bestuurder vanwege Toerisme Scheldeland in de AV 

TOV 
− Varia 

a) Vergaderdata RVB en AV 2019 inplannen 

b) Kopie ID bestuurders voor UBO 
Stand van zaken:  

a) Marketingcampagne Scheldeland 2019 
b) Strategisch Beleidsplan Scheldeland 2020-2025 
Ter info: 

a) Projectcoördinator Scheldeland, Linne Apers TPA 
b) Beleefbare Dendervallei, projectcoördinator Heleen Notebaert bij 

TOV 
c) Life Sparc: Ambassadeurstrajecten TOV ism regio’s opgestart 
d) Coachingstrajecten Toeristische Infokantoren 

e) Website Scheldeland vernieuwing 
f) ‘Hoogtij, feest in de Scheldevallei’ extra promotie 

 
De Raad van Bestuur kwam samen op 12 september 2019 in Dendermonde 

met volgende agenda: 
 

− Goedkeuring vergaderagenda 

− Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 3 juni 2019 
− GDPR: informatieveiligheidsplan ter goedkeuring 

− Financieel: stand van zaken begroting 
− Varia 

Projecten: ‘Erembald-Kravaalbos’ ikv 11de oproep Strategische 

Projecten, projectinformatie + intentieverklaring 
Stand van zaken: 

a) Marketingcampagne Scheldeland 2019 
b) Strategisch Beleidsplan Scheldeland 2020-2025 
c) Coachingstrajecten Toeristische Infokantoren Wetteren, Berlare, 

Hamme en Merelbeke 
Planning: 

Beleefbare Dendervallei, sectormoment TOV (08/10/2019)  
Ambassadeurstrajecten Kalkense Meersen- DM TOV (30/09, 8-14-
21/10/2019) 

Raad van Bestuur TSL (24/10/2019) 
Algemene Vergadering TSL (28/11/2019) 

Raad van Bestuur (05/12/2019) 
     

De Raad van Bestuur kwam samen op 24 oktober 2019 in Dendermonde met 

volgende agenda: 
 

− Goedkeuring vergaderagenda 
− Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 12 september 2019 
− Begroting (reeds goedgekeurd AV 25/04/2018) en jaarplanning 2020 

− Goedkeuring agenda AV TSL d.d. 28 november 2019 
− Strategisch Beleidsplan Scheldeland 2020-2025 

− GDPR: jaarverslag informatieveiligheid 2018-2019 – ter kennisgeving 
− Varia 
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a) Ledenbijdrage Scheldeland 

b) Marketingcampagne Scheldeland 2019 
c) Dashboard Scheldeland 

d) Resultaten enquête Vakantieboek Scheldeland 2018 
− Rondvraag 

3.3 Personeel  

3.3.1. Regioteam Scheldeland 

 
Het Dagelijks Bestuur van Toerisme Scheldeland vzw wordt statutair 

toevertrouwd aan de regiocoördinator, Marilou Dubois. De bevoegdheden van 
de regiocoördinator en de relatie tussen de regiocoördinator en de Raad van 

Bestuur staan beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Naast de regiocoördinator omvat het regioteam twee regiomedewerkers, 
Tamara Corijn en Anneleen Tilburgh.  

 
Er wordt op regelmatige basis overleg gehouden tussen de regiocoördinator 

en Gilles Facon, directeur Toerisme Provincie Antwerpen apb en met Katia 
Versieck, directeur en Mieke Belmans, Manager Marketing, regio- en 
sectorwerking Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast kwam het volledige 

regioteam Scheldeland wekelijks samen om diverse acties en realisatie uit te 
werken (teamoverleg). De regiocoördinator neemt de leiding van dit overleg 

op zich. 
 
  Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw (2 personeelsleden) 

     Toerisme Provincie Antwerpen apb (1 personeelslid) 
 

3.3.2. Projectcoördinatoren 

 

Naast het regioteam zijn er bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en Toerisme 
Provincie Antwerpen apb enkele projectcoördinatoren aangesteld voor projecten 
die Scheldeland aanbelangen. Met name :  

• Projectcoördinator Linne Apers, in dienst bij Toerisme Provincie Antwerpen 
apb. Voor de activiteiten van Linne Apers wordt verwezen naar het 

jaarverslag 2019 van Toerisme Provincie Antwerpen apb. 
• Projectcoördinator Boris Dewolf, in dienst bij Toerisme Oost-Vlaanderen 

vzw, aanspreekpunt voor het regionaal project ‘Scheepswerven in Beeld’. 
Voor de activiteiten van Boris wordt verwezen naar het jaarverslag van 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 

• Heleen Notebaert, in dienst bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, coördinator 
voor het project ‘Beleefbare Dendervallei’. Voor de activiteiten van Heleen 

wordt verwezen naar het jaarverslag van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 
 

  Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

   Toerisme Provincie Antwerpen apb 
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4. Publicaties 

4.1. Vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland” 

 
Een nieuwe editie van het vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland” werd 
in 2019 achter de schermen voorbereid. In januari 2020 zal deze nieuwe editie 

opgeleverd worden en ingezet worden als belangrijk instrument van de 
marketingcampagne. Voor verdere info zie punt 5.2. 

 

4.2. Publicaties derden 
 
Het regioteam leverde ondersteuning, redactionele input en/of beeldmateriaal 

voor diverse publicaties gerealiseerd door de provinciale toeristische organisaties 
(PTO’s), met name:  
 

➢ Belevingsgids Overstromen van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
➢ Belevingsgids Waterlanden van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

➢ Belevingsgids Denderstreken van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw  
➢ Magazine Stapaf van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

➢ Logiesboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’, van Logeren in 
Vlaanderen vzw 

  

5. Marketing en communicatie 
 

Toerisme Scheldeland vzw werkte de laatste jaren intensief aan de 
naamsbekendheid van Scheldeland en om het profiel van de regio scherper te 

stellen. Hiervoor werd intensief samengewerkt met de marketingdiensten van 
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen. Een opdracht 
hiervoor werd gegund aan Travelmedia. 

5.1. Online routeboekje 
 

Toerisme Scheldeland vzw bouwde haar emailadressenbestand op van 7000 
emailadressen in 2015 naar 60 855 eind 2018. Gezien de hoge kosten voor 

realisatie en distributie van het vakantieboek, is het belangrijk dat de 
vakantieboeken gericht verspreid worden en voornamelijk dienen ter inspiratie 

van nieuwe contacten. Bij personen die al in onze database zitten en dus reeds 
fan zijn van regio Scheldeland richten we ons op concrete call to actions, tips dus 
die hen snel op pad brengen. Binnen dit kader lanceerde Toerisme Scheldeland 

vzw in 2019 een gratis Online Routeboekje, met 6 wandel- en fietsroutes. Dit 
routeboekje had een tweeledig doel : de activering van de bestaande contacten 

en (online) werving van potentiële nieuwe contacten. 
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Het online routeboekje werd op 02/07/2019 gelanceerd en vanaf 08/07/2019 
actief gepromoot via Google Ads en Facebook Ads. In totaal werd het online 

routeboek 25 620 keer aangevraagd.  
 

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
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5.2. Vakantieboek ‘Scheldeland, jouw vakantieland’ 
 

Er kwam 2x een wervend vakantieboek (in 2017 en 2018) en uit onderzoek bleek 
dat deze publicatie werd ‘gebruikt, bewaard en economische impact had (cfr. 
Enquête door Toerisme Provincie Antwerpen apb uitgevoerd) en de consument 

duidelijk wist waar Scheldeland voor staat.’  
In 2019 bereidde Toerisme Scheldeland vzw achter de schermen ook de derde 

editie van het vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland” voor. Het 
regioteam Scheldeland bouwt hiermee verder op de eerder ingeslagen weg 
waarbij er bewust gekozen wordt voor één wervende en inspirerende publicatie 

ter promotie van de regio.  De nieuwe editie werd in december 2019 afgewerkt 
en zal vanaf 2020 actief ingezet worden als belangrijkste marketinginstrument.  

 
Waar Toerisme Scheldeland vzw in 2018 voor de eerste maal samenwerkte met 
bloggers of ‘influencers’ werd dit in 2019 verder uitgerold en uitgediept. Zo werd 
er een langdurige samenwerking aangegaan met 6 bloggers die er gedurende 

twee jaar op uit trekken in de regio. Hun ervaringen zijn te lezen in het 
vakantieboek en te volgen via de online campagne ‘Expeditie Scheldeland’ (zie 

punt 5.2.).  
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Centraal in het vakantieboek staan de weekendreportages van de 6 bloggers. 
Deze gingen elk binnen een bepaalde, voor de regio relevante en 

marktconforme, thematiek op uitstap:  
 

1. With kids on the road - verhaallijn natuur 

 
2. Håndbagage - verhaallijn gastvrij 

 
3. Get out of town - verhaallijn water 

 
4. Reistebrij - verhaallijn bier 

 
5. Roeckiesworld - verhaallijn denderende steden 

 
6. Dichtbij & Ver Weg - verhaallijn steengoed 
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Verweven doorheen de hoofdstukken krijgt de lezer extra tips voor 

daguitstappen en activiteiten. Deze tips komen zowel van de bloggers als van 
Toerisme Scheldeland vzw zelf. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een 

praktische weekendsamenvatting zodat de lezer in de voetsporen van de blogger 
kan treden, en een logiespagina ter stimulering van het verblijfstoerisme (zie 
punt 5.4. Logiesactie).  
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Het vakantieboek werkt, mede door de grote belevingsvolle beelden, wervend en 

inspirerend maar geeft ook de nodige aandacht aan concrete ‘call-to-actions’ die 
de lezer aanzetten om zelf op pad te gaan. Naast de praktische 
weekendsamenvattingen zijn de 12 kant-en-klare fiets- en wandelroutes hier het 

voornaamste voorbeeld van.  
  

 

 
 
Het vakantieboek werd op 50 000 exemplaren gedrukt en wordt vanaf 2020 aan 
de man gebracht via een grote online campagne. De geïnteresseerde toerist kan 

het boek gratis via de landingspagina op de website bestellen en per post 
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ontvangen. Daarnaast zal het boek verdeeld worden via de toeristische diensten 

en infokantoren binnen- en buiten Scheldeland alsook via de toeristische sector.  
 

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

 

5.3. Expeditie Scheldeland en influencer marketing 
 
Naast de lancering van het online routeboekje, en de voorbereiding achter de 
schermen van het Scheldeland vakantieboek, trad Toerisme Scheldeland vzw in 

2019 naar buiten met de online campagne ‘Expeditie Scheldeland’. Zes bloggers 
gingen een langdurige samenwerking aan met Toerisme Scheldeland vzw en 

verkennen gedurende twee jaar de regio. Zo tonen ze aan dat je niet altijd ver 
hoeft te reizen om unieke ervaringen te beleven. Ze doorkruisen Scheldeland en 
brengen tijdens hun expeditie verslag uit over hun ervaringen, ontmoetingen en 

unieke momenten. Dit alles is te volgen via de landingspagina 
www.expeditiescheldeland.be en via de eigen kanalen van de bloggers. 

 
Opbouw landingspagina:  

➢ Introductievideo’s bloggers 
➢ Kaart ter visualisering van de uitstappen 
➢ Inschrijvingsmogelijkheid op de Scheldeland nieuwsbrieven 

➢ De verhalen en video’s van de uitstappen en ontmoetingen met lokale 
ambassadeurs 

➢ Mogelijkheid tot downloaden van Scheldeland routeboekje 
 
www.expeditiescheldeland.be 

 

 

http://www.expeditiescheldeland.be/
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Vanaf de start van de campagne op 19/07/2019 t.e.m. 19/12/2019 waren er  

10 000 sessies op www.expeditiescheldeland.be. Via de promotiecampagne 
werden er nog eens 7500 sessies naar www.scheldeland.be gestuurd. Qua 

promotie werd hoofdzakelijk ingezet op Facebook video, dit verliep in 2 fasen:  
➢ Fase 1: focus op teaser- en portretvideo’s. Deze werden geoptimaliseerd 

in functie van de video views. Hiermee werden bijna 180 000 views 

gehaald.  
➢ Fase 2: Hierbij werden de verschillende verhalen van de bloggers 

gepromoot en verkeer gestuurd richting de inspiratiepagina’s op 
www.scheldeland.be, goed voor bijna 7500 extra sessies 

 

Content die binnen de expeditie gerealiseerd werd:  
 

Verslagen: 
➢ Citytrip Aalst 
➢ Wandelen en Whisky in Willebroek 

➢ Bourgondisch genieten aan de Dender, in Denderleeuw 
➢ Één dag Dendermonde 

➢ Paling en kastelen  
Video’s: 

➢ Introductievideo’s bij Kasteel d’Ursel, Notelaer, Atelier van Antonine, 
Prullenbos, Donkmeer en Drierivierenpunt 

➢ Folklore in Ninove, met de Belleman 

➢ Op avontuur in Fort Liezele, met Kurt van Camp 
➢ Gentbrugse Meersen, met gids Marnix 

➢ Met DeWaterbus naar Scheldeland, met kapitein Ibrahim 
➢ Aalsterse Biergeschiedenis, met Wim van Sjinka Poenka 
➢ Watersport op de Schelde in Zele, met Iris van Costa Zela 

➢ Tradities en cultuur in Dendermonde, met Beiaardier Marc 
➢ Heilig Hart Brouwerij Wetteren met Brouwer Hans  

➢ Get together bloggers te Appelsveer in Dendermonde 
 
Deze samenwerking met bloggers zorgde niet alleen voor de creatie van extra 

content, maar ook voor het aanboren van nieuwe promotiekanalen (kanalen van 
de bloggers) en het aanspreken van nieuwe mensen (volgers van de bloggers).  

 
 

 

http://www.expeditiescheldeland.be/
http://www.scheldeland.be/
http://www.scheldeland.be/
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 Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.4.   Logiesactie 
 
Voortbouwend op de aanpak van 2018 werd er opnieuw een samenwerking met 

de logiessector op poten gezet ter stimulering van het verblijfstoerisme in de 
regio en ter ondersteuning van de logiessector. Logies uit de regio werden actief 

aangespoord om deel te nemen aan de logiesactie. In dit kader werden drie 
logiesmomenten (Puurs, Haaltert, Destelbergen) georganiseerd ter 
verduidelijking van de actie en de deelnamevoorwaarden. Logies die intekenden 

dienden bereid te zijn om (op vraag) een overnachting met ontbijt voor 2 
personen aan te bieden aan één van de bloggers. Alle deelnemende logies 

werden in ruil door Toerisme Scheldeland gepromoot via één of meerdere van 
onderstaande kanalen:  

➢ In het online routeboekje als logiestip bij één van de routes 

➢ In het Scheldeland vakantieboek als tip bij één van de thema’s of bij de 
fiets- en wandelroutes + volledige lijst van deelnemende logies achteraan 

het vakantieboek. 
➢ Online: Waarbij de logies thematisch geclusterd werden (vb. 5x logeren 

langs het water) op een inspiratiepagina op de website. Deze thematische 
inspiratiepagina’s werden nadien ingezet als promoted post op facebook 
(70 euro ingesteld budget per facebookpost) en als item in één van de 

Scheldeland nieuwsbrieven (het aantal abonnees steeg in 2019 van 60 855 
naar 72 405). 

 
In totaal gingen 49 logiesuitbaters in op dit aanbod.  
 

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 
 

5.5.   Campagne LIVV 
 

Het regioteam Scheldeland levert redactionele input en fotomateriaal aan voor de 
campagne ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’. 

 
  Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen apb 

    Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.6.   Foto- en filmmateriaal + beheer beeldenbank 
 
In 2019 maakte het regioteam Scheldeland voor eigen communicatie bijna 
dagelijks gebruik van de beeldenbank van TPA apb en TOV vzw. Beiden zijn 

onderling met elkaar verbonden. Toerisme Scheldeland vzw stuurde in eigen 
opdracht volgende fotografen op pad ter vernieuwing en aanvulling van hiaten in 

de beeldbank: 
• Fotograaf David Samyn (opdracht TSL middelen binnen raamcontract TOV 

vzw) om belevingsvolle beelden te maken te Hamme en Dendermonde 

• Fotografe Mie De Backer (opdracht TSL middelen binnen raamcontract TPA 
apb) om belevingsvolle beelden te maken te Puurs-Sint-Amands en 

Bornem. 
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Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen apb 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

Toerisme Scheldeland vzw 

5.7.   Websites 
 

De website www.scheldeland.be draait op basis van een gebruiksvriendelijke 

beheersmodule van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Het regioteam Scheldeland 
past de website regelmatig aan en maakt zoveel mogelijk gebruik van de tips die 
door de content & community specialist van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

worden aangereikt. Gedurende 2019 zette de stijging van het aantal 
websitebezoeken zich verder: van 226.186 sessies in 2018 steeg dit naar 

259.515 sessies in 2019. Verder is er ook een aparte deelwebsite 
www.scheldeland.be/grooteoorlog voor het project Groote Oorlog 
 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sessies 49052 57452 89105 106942 185989 226186 259515 
Gebruikers 40394 46221 71573 82735 139920 154504 189381 
Paginaweergaven 188821 302574 244701 310412 525804 629506 528212 
Pagina’s per 
sessie 

3 5 2,75 2,9 2,83 2,78 2,04 

Gem. sessieduur 0:02:17 0:03:05 0:01:59 0:01:58 0:01:43 0:01:42 0:01:22 
Bouncepercent. 52,26% 40,27% 44,26% 51,33% 46,41% 45,28% 49,09% 
% nieuwe sessies 80,10% 79,33% 79,99% 74,73%    
Nieuwe 
gebruikers 

    139679 147414 184660 

 

 
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.8.   Social media 
 

Het plaatsen en meten van berichten via Facebook en Instagram, en monitoren 
van reacties van volgers, gebeurt door het regioteam Scheldeland. Het regioteam 

werkt hierbij met een contentplanning in nauwe samenwerking met de steden en 
gemeenten, en maakt gebruik van de tips die door de content & community 
specialist van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw worden aangereikt.  

 
Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 

 
Facebook 

 

Toerisme Scheldeland vzw heeft een eigen Facebookpagina waar ook meer lokale 
initiatieven aan bod kunnen komen. De pagina heeft in 2019 gemiddeld 9344 

volgers. Opnieuw een mooie stijging ten opzichte van 2018, toen lag het 
gemiddelde op 5632 volgers.  
 

Instagram 
 

http://www.scheldeland.be/
http://www.scheldeland.be/grooteoorlog
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Toerisme Scheldeland vzw zet sinds enkele jaren ook sterker in op Instagram. 

Het aantal volgers steeg in 2019 vlot van 603 naar 1532.  

5.9.   Nieuwsbrieven 
 
Het regioteam stuurde via het programma Mailchimp 11 

consumentennieuwsbrieven uit in 2019. In totaal zijn 72 405 personen 
geabonneerd op de nieuwsbrief, t.o.v. 60.855 personen abonnees in 2018. 

 
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

5.10.  Advertenties bij subregionale media 
 

Toerisme Scheldeland vzw heeft een reglement voor steden en gemeenten om 
een advertentie te plaatsen in subregionale media. Hier werden de nodige 
initiatieven genomen op vlak van communicatie: mails naar schepenen en 

ambtenaren, communicatie op het Ambtenarenoverleg, de Raad Van Bestuur en 
de Algemene Vergadering. In 2019 heeft Zomerpocket Rupelstreek hiervan 

gebruikt gemaakt. 
 

5.11.  Beurzen 
 

De publicaties van Scheldeland werden via Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
verspreid tijdens de beurs “Infodag Groepen”; op de Fiets- en Wandelbeurs van 
Utrecht en de Fiets- en Wandelbeurs in Gent.  

6. Infrastructuur 
 

6.1.   Fiets- wandel- en autoroutes 
 

Het regioteam leverde ondersteuning, input en/of beeldmateriaal voor: 
➢ Herwerking van de Wandelnetwerkkaart In het land van Stille Waters 
➢ Herwerking van de Wandelnetwerkkaart Rivierenland 

   

7. Netwerking 

7.1.   Eigen organisatie 
 

7.1.1. Overleg steden en gemeenten Scheldeland i.k.v. 

nieuwe Strategisch Beleidsplan 

 
Het regioteam Scheldeland organiseerde doorheen 2019 verschillende 

overlegmomenten met toerismemakers en experten in het kader van een nieuw 
Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland (zie punt 8.2. Strategisch 
Beleidsplan Toerisme). Op basis van ambtenarenoverleg, studiedagen, 
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ontmoetingsmomenten, nieuwsbrieven en netwerkmomenten van derden 

onderhoudt het regioteam Scheldeland verder contacten met o.a. de diensten 
voor toerisme, schepenen voor toerisme, logiessector, provinciale diensten en 

erfgoedcellen. 
 

7.1.2. Ambtenarenoverlegmomenten (2) 

 

Ambtenarenoverleg 7 februari 2019, Dendermonde. Agenda: 
 

− Goedkeuring verslag d.d. 18 september 2018 

− ‘Mystery visits’ en ‘Ambassadeurstrajecten’ door Elisa De Puysseleyr, 

projectcoördinator bij Toerisme Oost-Vlaanderen 

− Toelichting  ‘Sigmaplan’ in Scheldeland door Hans De Preter, Celhoofd 

Investeringen bij de Vlaamse Waterweg 

− Campagne Scheldeland 2019 

a. Online campagne 

b. Logiesmomenten 

− Projecten o.a.: 

a. Scheepswerven in Beeld 2019 – 2021 

b. Denderland 

c. Hoogtij ‘De kracht van het water’, 16 juni 2019 

d. Groote Oorlog 

e. ‘OMG! Van Eyck was here – 2020’ 

− Tafelronde en Varia: 

a. Nieuwe samenstelling Algemene Vergadering en verkiezing Raad 

van Bestuur Scheldeland 

b. Opstart Strategisch Beleidsplan Scheldeland 

c. Wandelnetwerk Stille Waters en Rivierenland: herwerking 

d. Aanwerving projectcoördinator Scheldeland door TPA 

 
Ambtenarenoverleg 7 oktober 2019, Aalst. Agenda: 

 

− Goedkeuring verslag d.d. 7 februari 2019 
− Campagne Scheldeland 2019-2020, door Tamara Corijn en Anneleen 

Tilburgh 

a. Vakantieboek 2020 
b. Routeboekje en campagne Expeditie Scheldeland 

c. Logiespromotie en -fotografie 
− Varia 

a. Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-2025 

b. Projecten 
c. Onthaal 

d. Geplande activiteiten 
− Rondvraag 
− ‘Aalst vergeet je nooit’: over productontwikkeling, social media, en 

gidsenwerking-Pikant!, door Sandy Osselaer en Leen Chiau, Visit Aalst 



Toerisme Scheldeland vzw  Jaarverslag 2019 

 

24 
 

− Pikant! In de Orangerie van het Waterkasteel van Moorsel. Bezoek aan 

tentoonstelling o.l.v. gids 
 

7.1.3. Studiedag Scheldeland  
 

Op 19 november 2019 organiseerde Toerisme Scheldeland een studiedag in en 
om Wetteren. De studiedagen hebben tot doel om de toeristische productkennis 

van toerismemakers te vergroten en om door netwerking elkaars diensten en 
producten beter te leren kennen. Er namen 38 personen deel aan de studiedag.  
 

Het volgende stond op het programma: 
• Onthaal in het gemeentehuis van Wetteren 

• Verwelkoming door Leentje Grillaert, gedeputeerde voor toerisme van de 
provincie Oost-Vlaanderen 

• Toelichting Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland 

• Toelichting themajaar Gent ‘OMG! Van Eyck was here’ 
• Teambuildingactiviteit ‘Op zoek naar het paneel van de Rechtvaardige 

Rechters’ in Wetteren 
• Kennismaking Alpaca Spirit en alpacawandeling langs de Schelde 
• Bezoek aan de Heilig Hart Brouwerij in Kwatrecht (Wetteren) 

 

  
 

7.2.   Organisatie van partners  
 

Toerisme Scheldeland vzw neemt haar rol als adviseur op bij een aantal dossiers 

van toeristische en niet-toeristische organisaties. Ook tijdens structurele 
overlegmomenten rond bepaalde thema’s adviseert het regioteam Scheldeland 

waar nodig. Enkele specifieke netwerkmomenten worden naast een opsomming 
ook toegelicht: 

7.2.1. Water: 
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Onthaalplan Durmevallei: Sinds november 2015 bouwt het regioteam 

Scheldeland mee aan een onthaalplan voor de Durmevallei samen met VWW, 
ANB, RLSD met RPSV, TSL vzw/TOV vzw/TWL vzw, en de gemeenten Lokeren, 

Temse, Hamme, Zele, Waasmunster. In 2019 werd verder gewerkt binnen een 
aantal acties van de onthaal- en ontsluitingsvisie.  

7.2.2. Erfgoed:  

 

− Scheepswerven in Beeld: Dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen 
trekt samen met Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme Scheldeland vzw 
en Toerisme Waasland vzw, het PDPO project ‘Scheepswerven in Beeld’ in 

samenwerking met de partners Tolerant, Op Stoapel, gemeenten Temse en 
Kruibeke. In 2019 werd eerst gewerkt aan de restauratie van de verschillende 

sites door de partners. In 2020 zal door het regioteam Scheldeland worden 
gewerkt aan netwerkmomenten en promotie. 
 

− Het project ‘Vlaamse Meesters in situ’ getrokken door Openbaar 
Kunstbezit Vlaanderen, zorgt op verschillende locaties in Vlaanderen, voor 

een betere ontsluiting en beleving voor de toerist. Het regioteam Scheldeland 
adviseerde mee voor de planning van een dagtrip tussen Aalst en 
Dendermonde i.s.m. de rederijen, en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, en 

voerde de nodige promotie hiervoor. 

7.2.3. Onthaal  

 
- Mystery visits en coaching infokantoren: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

ontwikkelde (op basis van de visienota onthaal 2017) het mystery visittraject 
als kwaliteitstool voor de infokantoren van de publieke sector en werkt in 
dede regio Scheldeland daarvoor ook samen met Toerisme Provincie 

Antwerpen apb om in te zetten  op het verhogen van de kwaliteit van het 
toeristisch onthaal, en Infokantoren uit de regio konden zich laten screenen 

door een pseudo toerist, die op basis van een standaard vragenlijst de 
verschillende aspecten van de bezoekerscyclus bekeek met als resultaat een 
verslag met duidelijke feedback. Doorheen het traject wordt gefocust op groei 

door middel van acties op basis van het verslag en coaching door een van de 
regiomedewerkers, die hier voor een coachingopleiding volgde. Bij 

onderstaande infokantoren werd een aanvraag ingediend en/of het mystery 
visittraject opgestart:  

➢ Infokantoor Toerisme Wetteren : mystery visit 1, briefing en 
brainstorm vonden reeds plaats. Het traject wordt verdergezet in 2020. 

➢  Infokantoor Toerisme Hamme: mystery visit 1 en de briefing vonden 

reeds plaats. Het traject wordt verdergezet in 2020. 
➢ Infokantoor Toerisme Klein-Brabant te Bornem : mystery visit 1 vond 

plaats in 2019. Het traject wordt verdergezet in 2020. 
➢ Infokantoor Toerisme Merelbeke: Aanvraag tot opstart traject werd 

ingediend. 

 
- Ambassadeurstrajecten: Binnen de cel sectorwerking van Toerisme Oost-

Vlaanderen vzw werden verschillende trajecten uitgebouwd om de kennis van 
ondernemers (die vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor gasten) over de 
regio te vergroten. In Scheldeland werd in het voorjaar 2019, in 
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samenwerking met Toerisme Provincie Antwerpen apb, het regioteam 

Scheldeland en Regionaal Landschap Schelde-Durme, een Life Sparc traject 
voor ondernemers uit de gemeenten Hamme, Dendermonde, Bornem en 

Puurs-Sint-Amands gerealiseerd.  In het najaar volgde een traject rond de 
Kalkense Meersen – Donkmeer voor ondernemers uit de gemeenten Berlare, 
Wetteren, Wichelen, Laarne, Melle en Merelbeke. Dit laatste traject fungeerde 

eveneens als terugkommoment voor de reeds bestaande Bloeiend Oost-
Vlaanderen ambassadeurs. Beide trajecten omvatten een theoretisch gedeelte 

waarbij o.a. ingegaan werd op een klantgericht onthaal en de toeristische 
toppers van de regio, alsook een luik streekverkenning waarbij de deelnemers 
zelf op stap gingen. 

 
- Het regioteam Scheldeland gaf promotionele en inhoudelijke ondersteuning 

aan CVO Vitant voor de organisatie van de opleiding Gids Scheldeland-Oost. 
Helaas is door te gering aantal inschrijvingen de opleiding nog niet van start 
gegaan. Er werd een tweede infoavond voorzien zodat opleiding alsnog van 

start zou kunnen gaan in 2020.  
 

7.2.4. Natuur en Ruimtelijke Ordening 

 

Het regioteam Scheldeland volgt de volgende gebiedsgerichte projecten in de 
regio op:  

 

− Onthaalplan Kalkense Meersen-Donkmeer: Dit plan 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 VLM. Er werd een 1/5de projectcoördinator aangesteld voor de uitwerking 
van het onthaalplan. Scheldeland plaatste een advertentie in de nieuwe 

publicatie over ‘15x wandelen en fietsen natuurpracht niet te missen – in het 
spoor van de Schelde’ van de Kalkense Meersen Donkmeer.  
 

- Het Strategisch Toeristisch Overlegplatform Rupel (STOR). Provincie 
Antwerpen (Departement Vrije Tijd, Dienst Toerisme, APB De Schorre), 

Toerisme Rupelstreek, Toerisme Scheldeland, Regionaal Landschap 
Rivierenland & Kempens Landschap, werken samen aan de toeristisch-
recreatieve ontsluiting van de Rupelstreek voor de thema’s klei, water en 

landschap. Doel is een geïntegreerde aanpak garanderen van visies en acties. 
O.a. werd in 2019 verder gewerkt aan het ‘verhaal van de Rupel 2.0’, en 

werd het Onthaalplan Rupelstreek goedgekeurd. 
 

− Beleefbare Dendervallei (voortzetting van het strategisch project Dendervallei 
door de provincies en steden en gemeenten betrokken bij het project, 

projectcoördinator in dienst bij TOV). Hier werden ruimtelijke uitdagingen in 
de steden langs de Dender met name Ninove, Denderleeuw, Aalst, Lebbeke 
en Dendermonde (Scheldeland) samen met Geraardsbergen (Vlaamse 

Ardennen), Liedekerke en Roosdaal (Vlaams-Brabant) en Ath en Lessines 
(Wallonië) geanalyseerd, een visie, en charter met actiepunten voor toerisme 

geformuleerd. Er werd een communicatieplan uitgewerkt, en de eerste 
stappen gezet ter realisatie. Er werd een roadbook met 
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communicatierichtlijnen voor de Dendervallei opgesteld in samenwerking met 

het branding agency Lobkey Monster. Aan alle Denderpartners werd een 
akkoord gevraagd om deze communicatielijnen door te voeren. 
 

− Rivierpark Scheldevallei (voortzetting van Schelde Sterk Merk, sept 2018-

sept 2021, RLSD): gestructureerd overleg met 31 partners die werken aan 
ruimte om te leven en te beleven in de Scheldevallei tussen Gent en 
Antwerpen. Samen willen deze partners de lopende initiatieven beter op 

elkaar afstemmen om de Schelderegio op een hoger niveau te tillen en de 
kwaliteiten van het gebied voor inwoners en bezoekers versterken. Toerisme 

Scheldeland vzw is vertegenwoordigd in de Stuurgroep en Begeleidingsgroep. 
Naast TPA apb, TOV vzw en regioteam Waasland maakt ook regioteam 
Scheldeland deel uit van de werkgroep logies. In de stuurgroep wordt 

aangekondigd dat het toekomstig budget na 2021 zal bekeken worden in 
samenspraak met de partners. Aan het regioteam Scheldeland zullen geen 

middelen gevraagd worden. In de stuurgroep wordt besloten om een 
aanvraag in te dienen als ‘Nationaal Park Scheldevallei’, wat mogelijks een 
structurele subsidie kan opleveren voor de werking vanaf 2021. De nodige 

voorbereidingen worden getroffen. 
 

− Voor het eerst wordt binnen het project ‘Life SPARC: Space for Adapting the 
River Schelde to Climate Change’ (2017-2022) ism de partners ‘Hoogtij. 
Feest in de Scheldevallei’ georganiseerd. Het regioteam Scheldeland 

ondersteunde dit met promotie on en offline. De reclamespots op Radio2 
werden ondersteund. Het regioteam Scheldeland zorgde voor de inhoudelijke 

voorbereiding voor de ‘Dag van de Radio2 luisteraar’ door middel van een 
ruilovereenkomst en ondersteuning. Daarnaast werden 
ambassadeurstrajecten ontwikkeld (zie 7.2.3)en uitgevoerd met inhoudelijke 

ondersteuning, voor de streekverkenningen, door het regioteam Scheldeland. 
 

- Het Geopark Schelde Delta is een grensoverschrijdend initiatief dat een 
gebied omvat dat 2 landen, 4 provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, 

Zeeland en Noord-Brabant) en 61 gemeenten beslaat. En wordt ondersteund 
door tal van partners op het gebied van erfgoed, natuur, toerisme en 
onderwijs en educatie en wetenschap. Er zijn 18 van de 29 steden en 

gemeenten van Scheldeland die binnen het Geopark vallen. Er is geen 
financiële bijdrage voor Toerisme Scheldeland vzw. In 2019 werd oa bij POV 

(dienst Erfgoed) en TOV, en Provincie Antwerpen gewerkt rond de 
voorbereiding voor de oprichting van een Geopark Schelde Delta. Er werd 
afgesproken dat POV, dienst erfgoed en PA vooral het inhoudelijke, en 

wetenschappelijke voor haar rekening neemt, en TOV en de regio’s, 
regioteam Scheldeland, betrokken worden voor de communicatie en 

marketing. In 2019 werd de intentieverklaring ondertekend om de 
kandidaatstelling voor Geopark bij Unesco te kunnen indienen eind 2020. De 
UNESCO Global Geopark status is een ‘stempel, keurmerk’ (en geen 

zelfstandig merk) voor de unieke geologische en landschappelijke kwaliteiten 
van het gebied. Het is een gebied waar geologie in relatie tot cultuurhistorie 

en natuur de identiteit bepalen. Bestaande entiteiten en regio’s in het gebied 
behouden hun eigen identiteit, merknaam en doelstellingen. Er werd voor een 
eerste keer vergaderd over de ‘verhaallijnen voor de Scheldevallei’, welke zijn 

ze en hoe kunnen ze in de reeds bestaande verhaallijnen van Zeeland 
ingepast worden, tot verhaallijnen van Geopark. 
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- Strategisch project ‘Van Erembald tot Kravaalbos’, om open ruimte in het 
landschap op te waarderen en de hopcultuur terug te brengen. In het gebied 

Aalst, Opwijk, Merchtem, Asse en Affligem. Het regioteam Scheldeland houdt 
nauw contact m.b.t. toerisme in overleg met TOV, RLSD en de stad Aalst. Er 
werd in 2019 een aanvraag ingediend voor een nieuw Strategisch project. 

PDPO III project HOP AAA+ zet in op het versterken van de hopteelt en de 
hopcultuur in de streek. Hiervoor zetten we gelijktijdig in op landbouw, 

toerisme/recreatie en erfgoed. Team Scheldeland is betrokken om het 
toeristisch luik mee vorm te geven. Welke kansen/mogelijkheden? Hoe 
kunnen we best samenwerken? Waar zetten we op in? Werd onderzocht door 

het studiebureau Idea Consult. Deelname aan workshops, advies en 
ondersteuning 

 

− Het strategisch project 'Open ruimte in en om Mechelen' (ORIOM) is een 

initiatief van Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Het wordt gefinancierd door Departement 
Omgeving en de drie initiatiefnemers. Ondertussen zijn vier werkgroepen 

opgestart en operationeel: werkgroepen 'Kauwendaal', 'Communicatie', 
'Otter' en 'Zenne- en Barebeekvallei'. In werkgroep communicatie heeft 

regioteam Scheldeland actief deelgenomen, de andere opgevolgd via de 
verslagen. Daarnaast werd er o.a. werkgroep Zenne- en Barebeekvallei 
opgestart om een overkoepelende, gedragen en geïntegreerde visie te 

ontwikkelen en om nieuwe initiatieven te sturen. En werd o.a. een 
projectgroep ‘Kinderlussen in en om Mechelen’ opgericht en opgevolgd door 

Toerisme Scheldeland vzw. Project ‘Samen op pad’. 

8. Projecten  
 

8.1.   Groote Oorlog 
 

Dit project werd door Toerisme Scheldeland vzw in 2010 bij Toerisme Vlaanderen 
ingediend in het impulsfonds Groote Oorlog, goed voor een subsidie van 239.000 
euro op een totale projectkost van 482.669 euro. Het project werd volledig 

gerealiseerd in 2018. In 2019 volgde de administratieve afhandeling. 
 

Het project ‘Groote Oorlog in Scheldeland’ zorgde voor een dynamiek en 
samenwerking tussen de Scheldelandse steden en gemeenten Aalst, 
Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Fort Liezele, Bornem en Fort Bornem, 

Buggenhout, Lebbeke, Zele en Melle zodat het Groote Oorlog thema in 
Scheldeland zich uitstrekt tussen ‘Gent en Antwerpen’. 

Inhoudelijk werd met verschillende partners uit diverse domeinen samengewerkt 
(erfgoed, heemkunde, geschiedkunde, professoren) om het thema goed neer te 
zetten. Gericht op doelgroepen van Scheldeland: de wandelaars en fietsers, maar 

ook de toeristen in omliggende landen (App en borden in vier talen). We zijn 
geslaagd in de uitdaging om het ‘zware’ thema van Oorlog te verbinden met het 

toeristische aanbod in de regio en nieuwe geïnteresseerde toeristen aan te 
spreken, en extra beleving aan te bieden. Dit hebben we kunnen checken in de 

enquête aan de Knack abonnees welke de wervende folder ‘In de sporen van 
Groote Oorlog’ hebben ontvangen. Tevens is er ingespeeld op de innovatieve en 
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digitale ontwikkelingen in de ontsluiting van routes en locaties, zodat een 

hedendaags product vol beleving kan worden aangeboden aan de toerist.  
 

Een greep uit de realisaties, waarvoor in 2019 de laatste schijf van de subsidies 
werd opgevraagd: 
 

- Fiets- en wandelbrochures Groote Oorlog in Scheldeland (op 40.000 ex 
uitgeput) 

- App Groote Oorlog in Scheldeland, vier wandel en vier fietsroutes, in vier talen 
- infoborden Groote Oorlog in Scheldeland, in vier talen 
- Audiogidsen Fort Liezele 

- promotiebrochures SMAG en wervende folder ‘In de Sporen van Groote Oorlog 
in Scheldeland’ (op 120.000 ex uitgeput) 

- promotie via kanalen van Toerisme Scheldeland (online nieuwsbrieven 60.000 
abonnees, Facebook 6.000 volgers, en print vakantieboek 90.000 ex), en 
kanalen via derden. 

- enquête onder 90.000 Knack abonnees die ‘In de Sporen van Groote Oorlog’ 
ontvingen. Daaruit bleek dat we erin geslaagd zijn om zware thema van Oorlog 

te verbinden met toerisme. 
- uitbouw van vier belevingspunten Groote Oorlog op de fiets- en wandelroutes 

in Buggenhout, Lebbeke, Bornem, Puurs.  
 
 

Financiering: Toerisme Scheldeland vzw 
Toerisme Vlaanderen vzw 

Steden en gemeenten (belevingspunten) 
 

 
 

8.2.   Strategisch Beleidsplan Toerisme in Scheldeland  

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en Toerisme Antwerpen apb namen het initiatief 

om een nieuwe strategie voor toerisme in Scheldeland te ontwikkelen. Een plan 
dat breed gedragen is, bondgenoten verenigt en een handige leidraad is op het 

gebied van bestemmingsontwikkeling, management en om marketing 
doorbraken te realiseren. De opdracht werd in 2018 voorbereid, uitgeschreven 
en gegund aan studiebureau Idea Consult. Samen werden er doorheen 2019 de 

nodige stappen gezet met alle partners voor de realisatie van het strategisch 
beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2020-2025. 
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2. Verkennen 
 

In een eerste ronde werd er verkend hoe Scheldeland als toeristische 
bestemming er voor staat. Welke initiatieven zijn er en wie zijn de spelers op het 
terrein? Er werd gekeken naar trends en evoluties. Samen met het regioteam 

Scheldeland en experten van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie 
Antwerpen werd er nagegaan met welke factoren er in de toekomst rekening 

gehouden dienen te worden en welke thema’s en focusgebieden dieper 
onderzocht kunnen worden, binnen de kerngroep op 22/02/2019 in Buggenhout 
en 06/09/2019 in Antwerpen. 

 
3. Scenario’s 

 
De tweede stap omvatte het uitwerken van toekomstscenario’s voor toerisme in 
Scheldeland. Dit gebeurde samen met tal van actoren die meebouwen aan 

toerisme in Scheldeland. Via een online bevraging werd er gepeild naar ieders 
mening. Er werd ook het online platform www.toerismeinscheldeland.be 

gecreëerd waarop het proces te volgen is en ideeën ingezonden kunnen worden. 
In de strategische rondes werden vertegenwoordigers uit de regio en nadien 

experten samengebracht. De scenario’s die zich aftekenden werden afgetoetst en 
verder verfijnd tijdens de toerismemakers sessies.  
 

Overzicht strategische en toerismemakers sessies:  
• 27/05/2019: Beleidsmakers sessie te Amuzen in Berlare, met schepenen 

van toerisme uit de Scheldelandgemeenten en hun vertegenwoordigers. Er 
werd nagedacht over 4 mogelijke scenario’s.  

• 13/06/2019: Expertensessie te Amuzen in Berlare, met experten vanuit de 

verschillende werkdomeinen als water, natuur, erfgoed, mobiliteit, 
economie, toerisme. Er werd nagedacht over de toekomst van Scheldeland 

op basis van een aantal stellingen.  
• 17/06/2019 en 21/06/2019: Twee toerismemakers sessies te CC De Werf 

in Aalst en in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom, met 

toerismemakers allerhande (diensten toerisme van de steden en 
gemeenten, rederijen, logies, fietscafés, musea, brouwerijen, 

onthaalkantoren, …) werden er bijzondere gesprekken gevoerd over 
toerisme in Scheldeland en meegewerkt aan de uitwerking van scenario’s.  

  

http://www.toerismeinscheldeland.be/
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4. Uitschrijven en strategische consultatie 

 
Na bovenstaande intensieve rondes waarin tal van actoren, partners en 

stakeholders werden geconsulteerd over hun ambities en toekomstplannen voor 
Scheldeland, begon de planfase. Er werden prioriteiten gesteld en keuzes 
gemaakt. Samen met het kernteam TOV TPA en TSL, werd er aan de slag gegaan 

om alle input te kneden tot een strategisch kader met duidelijke doelen, 
bouwstenen, en een monitor. Bij het uitschrijven volgde nog twee strategische 

consultaties: 
• 21/10/2019: strategische Provinciale consultatie met experts uit volgende 

domeinen water, natuur, erfgoed, mobiliteit, ruimte, toerisme, economie, 

in de Looyerij op site Schotte in Aalst 
• 17/12/2019: strategische Vlaamse consultatie met TV, ANB, VWW, VLM, 

bij Toerisme Vlaanderen in Brussel. 
 

5. Toekomststrategie 

 
Het plan werd volledig uitgeschreven in 2019, waarna in 2020 de 

goedkeuringsprocedure kan opstarten.  

9. Financieel verslag  
 

Aan te passen 

De jaarrekening 2019 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op ……. 

juni 2020 en nadien neergelegd bij de bevoegde instanties. 
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10. Legende 
 

Overzicht afkortingen: 

− ANB  Agentschap voor Natuur en Bos 
− GDPR  General Data Protection Regulation 
− LIVV  Logeren in Vlaanderen Vakantieland 

− OKV  Openbaat Kunstbezit Vlaanderen 
− PDPO  Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 

− PTO  Provinciale Toeristische Organisatie 
− RLRL  Regionaal Landschap Rivierenland 

− RLSD  Regionaal Landschap Schelde-Durme 
− RPSV  Rivierpark Scheldevallei (vervolg op SSM) 
− SBP  Strategisch Beleidsplan 

− SL  Scheldeland 
− SSM  Schelde Sterk Merk 

− TOV vzw Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
− TPA apb Toerisme Provincie Antwerpen apb 
− TSL vzw Toerisme Scheldeland vzw 

− TWL vzw Toerisme Waasland vzw 
− VLM  Vlaamse Landmaatschappij 

− VWW  Vlaamse Waterweg 
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